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Procon de Avaré mostra eficiência no atendimento
Através de um tra-

balho eficiente da
equipe de atendimen-
to, a Coordenadoria
do Procon de Avaré
está resolvendo as re-
clamações dos consu-
midores.

Os números com-
provam essa eficiência,
pois apenas 2% das re-
clamações recebidas
pelo Procon de Avaré
são resolvidas na Jus-
tiça. Os outros 98%
são resolvidos dentro
do Procon, com o en-
tendimento entre o con-
sumidor e a empresa
reclamada.

O número de con-
sultas também vem au-
mentando nos últimos
anos. Em 2005 foram

Procon de Avaré atende na Rua Mato Grosso, 1360
19.478 consultas e em
2006 27.479. Se com-

parado ao período de
2001 a 2004 esse nú-

mero é mais expressi-
vo. Página 13.

MÁRIO BIXIGA
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Congresso Quarto
de Milha será realizado

em abril

Mais uma vez
Avaré será a sede
de um dos princi-
pais eventos eqüi-
nos da América La-
t ina.  Trata-se do
Congresso Brasi-
leiro da Raça Quar-
t o  d e  M i l h a .  O
evento organizado
pela ABQM (As-
sociação Brasileira
d e  C r i a d o r e s  d e
Cavalo Quarto de
Milha) acontecerá
de 17 a 22 de abril,
onde os participan-
t e s  d i spu ta rão  a
cobiçada fivela de
campeões brasilei-
ros em 14 diferen-
tes  modal idades,
num show esporti-
vo de técnica e ver-

Evento é um dos principais da América Latina
sa t i l idade .  Além
das provas, estão
marcados também
quatro leilões, entre
eles, o Oficial da
ABQM, que acon-
tecerá no dia 20.

Es tão  p rogra -
madas  provas  de
Rédeas ,  Wes te rn
Pleasure, Aparta-
ção, Team Penning,
Laço (bezerro e em
dupla), Maneabili-
dade e Velocidade,
Três e Cinco Tam-
bores, Seis Balizas,
Working Cow Hor-
se e Conformação.

O evento conta
c o m  o  a p o i o  d a
Prefeitura da Es-
tância Turística de
Avaré. Página 24.

Prefeitura conquista mais um
caminhão para coleta de lixo

Avaré tem mais um
caminhão para trabalhar
na coleta de lixo. Nesta
semana chegou o cami-
nhão compactador adqui-
rido pela Prefeitura.

A aquisição foi possí-
vel através da assinatura
do convênio feita em no-
vembro do ano passado,
no valor R$ 110 mil. A
verba é oriunda do Fecop
(Fundo Estadual de Pre-
venção e Controle da Po-
luição), através da Secre-
taria Estadual do Meio

Ambiente e Cetesb.
Com a verba foi ad-

quirido um caminhão co-
letor e compactador de
lixo ano 2003, modelo
2004. Este caminhão au-
xiliará na coleta de lixo.
Hoje a Prefeitura conta
com seis caminhões, mas
nem sempre pode traba-
lhar com todos, pois devi-
do a idade alguns deles,
sempre estão passando
pela manutenção. Com o
novo veículo a coleta de
lixo terá mais agilidade.

MÁRIO BIXIGA

Novo caminhão agilizará ainda
mais a coleta de lixo
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Retire gratuitamente o
Semanário Oficial da

Estância Turística de Avaré
no Paço Municipal e nas

Bancas de Jornais
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Reiniciado trabalho para pavimentação da Avenida Misael Leal
A Prefeitura da Es-

tância Turística de Avaré
retomou os trabalho para
a pavimentação asfaltica
da Avenida Msiael Eu-
frásio Leal. A obra esta-
va parada pois é execu-
tada com verba do
DADE (verba estadual
destinada às Estâncias
Turísticas). No segundo
semestre de 2006 o Go-
verno do Estado deixou
de repassar as verbas e
a obra parou. No início
deste ano a verba voltou
a ser repassada e a obra
retomada.

Os trabalhos estão
sendo executados em
etapas. A primeira eta-

MÁRIO BIXIGA

Obra está sendo executada com recursos do DADE Recinto da Emapa
recebe ampliação da

rede de esgoto

A Prefeitura da Es-
tância Turística de Ava-
ré está trabalhando para
a ampliação da rede de
esgoto do Parque de
Exposições Fernando
Cruz Pimentel (Recinto
da Emapa). Para isso
estão sendo abertas va-
las por onde passará a
tubulação.

A rede de esgoto do
Recinto da Emapa foi
implantada em 1997 e de
lá pra cá não recebeu am-
pliação. Como o recinto
cresceu muito nos últimos

Postes do Recanto da Biquinha são recolocados

Implantação de nova rede de esgoto no Recinto

anos havia a necessidade
desta ampliação, pois em
alguns locais o sistema de
coleta de esgoto ainda é
feito através de fossa.
Com a ampliação o Pos-
to de Atendimento Vete-
rinário, por exemplo, pas-
sará a contar com rede de
esgoto.

Esta é mais uma eta-
pa de melhorias no Re-
cinto da Emapa. O ob-
jetivo da Prefeitura é
que o local tenha cober-
tura de 100% de rede
de esgoto.

pa já foi executada,
trata-se do recape do
trecho que compreen-

de a Avenida Presiden-
te Kennedy até a Ave-
nida Gilberto Filgueiras.

A Prefeitura está re-
tomando a segunda eta-
pa, que vai da Avenida

Gilberto Filgueiras, até a
Marginal da Rodovia SP
255, que também está
sendo construída pela
Prefeitura e receberá em
breve pavimentação até a
Avenida Paulo Novaes.

A terceira etapa,
que será iniciada em se-
guida, será o recapea-
mento da Avenida Gil-
berto Filgueiras até o fi-
nal da avenida, no en-
contro com a Avenida
Major Rangel, até a Rua
Ceará. Esta também de-

verá ser pavimentada em
toda sua extensão, de
acordo com a liberação
de verba do DADE.

Com a pavimenta-
ção, a Avenida Misael
Leal terá uma importân-
cia ainda maior, pois
será um dos pontos de
entrada da cidade. Atra-
vés da marginal da ro-
dovia, a Avenida Misael
Leal, poderá ser utiliza-
da para quem pretende
fugir da movimentação
no centro da cidade.

MÁRIO BIXIGA

MÁRIO BIXIGA

Postes estão sendo readequados

Depois de pavi-
mentar as ruas do
Bairro Recanto da Bi-
quinha, alguns postes
tiveram que ser reco-
locados. Sendo assim,
a empresa concessio-
nária de energia elétri-
ca em Avaré executou
o serviço para a co-
modidade dos mora-
dores locais.

A Prefeitura da
Estância Turística de
Avaré vem se empe-
nhando para melhorar
a situação dos mora-
dores locais. Uma das
medidas foi a mudan-
ça do nome do local,
que deixou de chamar
favela para ser deno-
minado, através de
Decreto, de Recanto
da Biquinha.

A favela foi forma-
da através de ocupa-
ções irregulares, mas a

Prefeitura vem investin-
do na melhoria do lo-
cal. Está sendo realiza-
da a pavimentação das
ruas internas que resol-
veu um grave problema
que os moradores en-
frentavam. Quando
chovia, as casas eram
invadidas pelas águas.
Com a pavimentação o
problema foi solucio-
nado. A Prefeitura tam-
bém implementou tubu-
lação para captação
das águas da chuva.

Para tornar o local
mais aprazível, a Pre-
feitura construiu uma
praça na entrada do
bairro.

O próximo passo
da Prefeitura será a re-
gularização dos docu-
mentos dos terrenos.
Isso deve ser feito
após um estudo minu-
cioso de cada caso.
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Cai o número de multas aplicadas no trânsito de Avaré
Vem caindo drastica-

mente o número de mul-
tas aplicadas em Avaré.
De acordo com relató-
rio do Departamento
Municipal de Trânsito
(Demutran), em 2006,
no período de 1º de ja-
neiro a 17 de novembro
foram aplicadas 558
multas. Em 2004, ape-
nas no mês de julho, fo-
ram registradas 443 mul-
tas. Ou seja, em apenas
um mês de 2004, prati-
camente equivale ao to-
tal de ocorrências em
grande parte de 2006.
Isso comprova uma que-
da brusca nas infrações
cometidas pelos moto-
ristas.

MÁRIO BIXIGA

Demutran tem orientado o motorista que está mais consciente

Os números são
mais impressionantes
quando se observa a
infração que teve mais
ocorrência. Nos dois
períodos “estacionar
em desacordo com a
sinalização” (Zona
Azul sem cartão, por
exemplo) foi a infração
com maior número de
ocorrências. Enquanto
que de janeiro a no-
vembro de 2006, 163
motoristas foram pena-
lizados por essa infra-
ção, apenas em julho de
2004 foram registradas
251 multas.

A queda no número
de multas aplicadas se
deve principalmente a

atuação do Demutran,
órgão vinculado a Secre-
taria Municipal dos
Transportes e Sistema
Viário. A partir de 2005
foi implementada uma
série de ações visando a
orientação e conscienti-
zação dos motoristas.
Como exemplo é possí-
vel destacar as cartilhas
distribuídas com infor-
mações importantes.
Além disso foi implanta-
da a figura do agente de
trânsito, que não tem
como função principal
multar, mas sim orientar
os motoristas para que o
trânsito possa fluir nor-
malmente e evitar que
cometam infrações.

Prefeitura disponibiliza nova sede para
Associação dos Deficientes Físicos

Buscando incentivar
as entidades em forma-
ção, a Prefeitura da Es-
tância Turística de Ava-
ré, está disponibilizando
uma nova sede para A
Associação dos Defici-
entes Físicos de Avaré.

A entidade está alo-
jada em um prédio, loca-
lizado na Rua Lineu
Prestes (próximo a esta-
ção ferroviária), alugado
pela Prefeitura.

A Associação dos
Deficientes Físicos exis-
te desde 2005, mas ofi-

MÁRIO BIXIGA

Prédio foi alugado recentemente pela Prefeitura
cialmente está em ativi-
dade desde julho de
2006. Atualmente possui
cerca de 32 membros,
mas a expectativa é de
que esse número possa
crescer.

Na sede disponibili-
zada pela Prefeitura a
entidade pretende de-
sempenhar uma série de
atividades como a reali-
zação de cursos, possibi-
litando uma atividade a
mais para os membros
da Associação.

Atualmente a entida-

de já disponibiliza o seu de-
partamento jurídico, que
auxilia os associados para
solicitarem aposentadoria.

A Associação dos
Deficientes Físicos de
Avaré está aberta a ade-
são de novos associados.
As pessoas que possuam
qualquer tipo de deficiên-
cia física, e que desejam
fazer parte da entidade,
poderão entrar em con-
tato pelo telefone 3732
8776, ou diretamente
com o presidente Nelson
Nagata (9707 3862).

Delegacia Eletrônica funcionará na antiga CAIC

No início do mês de
abril a população de Ava-
ré passará a contar com
mais um serviço presta-
do pela Delegacia Secci-
onal de Avaré, em parce-
ria com a Prefeitura da
Estância Turística de
Avaré. Trata-se da De-
legacia Eletrônica, que
funcionará nas dependên-
cias da antiga CAIC. O
local abrigará também o
Instituto de Identificação
Ricardo Gumbleton
Daunt, que facilitará a ex-
pedição da carteira de

No local poderá ser expedida carteira de identidade sem burocracia
identidade (RG).

A Delegacia Eletrôni-
ca será implantada atra-
vés de uma parceria da
Delegacia Seccional de
Avaré e a Prefeitura Mu-
nicipal, que está cedendo
o prédio. Na Delegacia
Eletrônica o cidadão po-
derá fazer Boletins de
Ocorrência de alguns cri-
mes, como furto de veícu-
lo, furto ou perda de do-
cumentos, desapareci-
mento de pessoas, furto de
placa, furto de celulares.

O local também pro-

porcionará a possibilidade
do cidadão poder expedir
seu atestado de antece-
dentes criminais na hora,
tendo apenas em mãos a
sua carteira de identidade.

Em breve a intenção
é que o local também
funcione como uma cen-
tral para documentos ex-
traviados ou encontra-
dos. Isso facilitará para
as pessoas que perdem
ou encontram documen-
tos, já que na maioria das
vezes essas pessoas não
sabem onde procurar.
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Com eficiência Procon soluciona problema dos consumidores
O número de con-

sultas ao Procon (Coor-
denadoria de Proteção,
Orientação e Defesa do
Consumidor) de Avaré
vem crescendo a cada
ano. Isso mostra a efici-
ência do serviço presta-
do pela entidade. Em
2006 o número de aten-
dimentos chegou a
27.479, superando a
marca de 2005 que foi
19.478 consultas.

Se comparados
com os anos anteriores,
ao aumento nos atendi-
mentos é ainda maior.
Em 2004 foram 6.335
atendimentos, em 2003
foram 6.190, em 2002
foram 5.678 e em 2001
foram 3.669 atendimen-
tos. Somando o perío-
do de 2001 a 2004,
executado pela adminis-
tração anterior, chega-
se a 23.647 consultas,
número inferior ao obti-
do apenas em 2006
pela atual adminstração.

MÁRIO BIXIGA

98% das reclamações são resolvidas dentro  do Procon

Esse é o reflexo do
trabalho série executado
pela Coordenadoria do
Procon de Avaré, órgão
coordenado por Pedro
Luiz Olivieri Lucchesi. A
entidade conta com uma
competente equipe
composta por uma re-
cepcionista e quatro
atendentes. “Os resulta-
dos positivos só pude-
ram ser obtidos graças

ao empenho da equipe,
que busca solucionar os
casos sempre procuran-
do preservar os direitos
do consumidor”, disse
Pedro Lucchesi.

Quando o consumi-
dor procura o Procon de
Avaré, ele preenche uma
ficha, que logo é entre-
gue a atendente. Através
das informações cons-
tantes na ficha a aten-

dente busca de imedia-
to uma solução para o
caso, entrando em con-
tato com a empresa que
sofreu a reclamação. Na
grande maioria dos ca-
sos o problema é resol-
vido apenas neste tele-
fonema. Isso facilita
principalmente para o
consumidor, pois se fo-
rem seguidos os trâmi-
tes burocráticos o tem-

po para a solução do
caso fica ainda maior. O
caso só é levado para a
justiça em último caso,
quando não há entendi-
mento entre as partes.
Mas dentro do Procon
de Avaré, isso ocorre em
apenas 2% dos casos.

Somente no mês de
dezembro de 2006, o
Procon de Avaré rece-
beu 2.116 atendimentos.
O setor mais reclamado
foi de produtos, atingin-
do 832 consultas. Em
seguidas ficaram os se-
tores de serviços (561),
financeiro (357), alimen-
tos (90), habitação (72)
e saúde (67). Foram re-
gistradas ainda 137 con-
sultas que não diziam res-
peito ao Procon. Nestes
casos os funcionários in-
dicam ao reclamante o
órgão correto a que se
deve dirigir.

A Prefeitura vem in-
vestindo para que esse
atendimento no Procon

de Avaré seja cada vez
maior. Sendo assim a
primeira medida a ser
tomada foi a manuten-
ção da sede da entida-
de. Anteriormente o
Procon atendia em um
local precário, hoje pos-
sui uma sede mais am-
pla, com salas para au-
diências individuais, ga-
rantindo assim o sigilo
para o consumidor.

O Procon de Avaré
atende na Rua Mato
Grosso, 1360. Maiores
informações podem ser
obtidas pelos telefones
3733 7010 ou 3733
7565. No site da Funda-
ção Procon (www.pro-
con.sp.gov.br) é possível
encontrar uma série de
informações, como por
exemplo a relação das
empresas que mais rece-
beram reclamações. Isso
é um instrumento impor-
tante para o consumidor
evitar preocupações fu-
turas.

Escola Maneco Dionísio realiza palestra sobre Pediculose
No último dia 14 de

março a escola munici-
pal “Maneco Dionísio”
realizou no pátio da es-
cola, uma palestra dire-
cionada aos professo-
res e pois dos alunos. O
tema da palestra foi a
peldiculose, doença li-
gada ao piolho.

A iniciativa mostra
a preocupação da dire-
ção da escola com o
bem estar das crianças,
funcionários, professo-
res e pais. Na palestra
os participantes rece-
beram noções de higi-
ene e aprenderam
como prevenir e com-
bater piolhos, evitando

o uso de medicamentos
e produtos, que podem
causar irritação.

A doença
A pediculose da ca-

beça é uma doença pa-
rasitária, causada pelo
Pediculus humanus var.
capitis, vulgarmente cha-
mado de piolho. Atinge
principalmente crianças
em idade escolar e mu-
lheres e é transmitida
pelo contato direto inter-
pessoal ou pelo uso de
utensílios como bonés,
escovas ou pentes de
pessoas contaminadas.

A doença tem como
característica principal a
coceira intensa no couro

cabeludo, principalmente
na parte de trás da ca-
beça e que pode atingir
também o pescoço e a
região superior do tron-
co, onde se observam
pontos avermelhados se-
melhantes a picadas de
mosquitos. Com a coça-
dura das lesões pode
ocorrer a infecção se-
cundária por bactérias,
levando inclusive ao sur-
gimento de glânglios no
pescoço.

Geralmente a doen-
ça é causada por poucos
parasitas, o que torna di-
fícil encontrá-los, mas em
alguns casos, principal-
mente em pessoas com

DIVULGAÇÃO

A iniciativa mostra a preocupação da direção da escola com o bem estar
das crianças, funcionários, professores e pais

maus hábitos higiênicos,
a infestação ocorre em
grande quantidade.

Achado comum que fe-
cha o diagnóstico de pe-
diculose são as lêndeas,

ovos de cor esbranquiça-
da depositados pelas fê-
meas nos fios de cabelo.
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Secretaria da Saúde faz balanço das atividades durante 2006
O ano de 2006 foi

muito positivo para Ava-
ré na área da saúde. Pro-
jetos importantes foram
realizados e retomados
durante o período, como
a implantação do Centro
de Especialidade Odon-
tológico e Farmácia Po-
pular do Brasil, além do
reinício das obras de
construção do PAS do
Bonsucesso.

A Prefeitura de Ava-
ré, através da Secretaria
Municipal de Saúde,
também conseguiu diver-
sos equipamentos para a
utilização da população,
como: um cardiotocógra-
fo portátil, dois ventila-
dores pulmonares, dois
impedanciometros, uma
cabine audiométrica e
270 aparelhos de AGT.
Além disso também ad-
quiriu duas ambulâncias,

Secretaria da Saúde fica na esquina na Rua Piauí com a Pará

MÁRIO BIXIGA

A Santa Casa de
Misericórdia de Avaré
é uma das pioneiras do
país na realização de ci-
rurgia de redução de
estômago, destinada a
pessoas portadoras de
obesidade mórbida.
São realizadas por con-
vênios, particulares,
SUS e plano implanta-
do pela Prefeitura. A
primeira cirurgia custe-
ada pela Prefeitura foi
realizada no dia 17 de
novembro de 2005,
com o aposentado Cló-
vis Omar Camargo
Sampaio, que chegou a
pesar 170 quilos.

Clóvis, que atual-

Primeiro paciente a passar por redução de estômago
custeado pela Prefeitura já perdeu 70 quilos

uma unidade móvel
odontológica, um ônibus
para transportes de pa-
cientes, duas peruas
Kombi, dois veículos
Gol, computadores e
três consultórios odonto-
lógicos.

Na área de vacina-
ção a Secretaria da
Saúde conseguiu, atra-
vés de campanhas, atin-
gir os índices estipula-
dos pelo Ministério da
Saúde. Foram imuniza-
dos crianças, jovens,

adultos e idosos com as
mais diversas vacinas.
Na campanha de vaci-
nação contra a Poliomi-
elite foram vacinadas
98% das crianças em
abril e 96% em agosto.
Nos dois casos foram

atingidos os índices do
Ministério da Saúde.

No Pronto Socorro
Municipal o atendimen-
to foi aprimorado com a
reforma do prédio, pos-
sibilitando mais agilida-
de no atendimento dos
pacientes.

Na área de saúde
bucal foram realizadas
diversas atividades,
como periodontia, en-
dodontia, cirurgia, trata-
mento de pacientes es-
peciais, campanha de
prevenção de câncer de
boca, entre outras. Tam-
bém foram realizadas
atividades no Departa-
mento Médico Pessoal
(DEMEP) e Centro de
Referência em Saúde do
Trabalhador (CRST).

Nas unidades do
Programa Saúde da Fa-
mília as ações foram re-

alizadas com atendimen-
tos médicos, enferma-
gem, dentista, assistente
social, psicóloga, além
disso também é feito ca-
dastramento e acompa-
nhamento de hiperten-
sos, diabéticos, gestan-
tes, saúde da criança, da
mulher e do adulto.

Outro trabalho im-
portante realizado pela
Secretaria de Saúde, é
em relação ao Ambula-
tório DST/Aids, onde
durante o ano foram re-
alizadas uma série de ati-
vidades. As ações tam-
bém estiveram concen-
tradas na Vigilância Epi-
demiológica, Vigilância
Sanitária e Programa de
Erradicação da Dengue
(controle de vetores).

Veja a prestação de
contas completa da Secre-
taria da Saúde na página 9.

mente já perdeu 70
quilos, conta de sua
nova vida, que antes
da cirurgia sofria de
hipertensão, diabetes,
problemas de coluna,
entre outros. Além dis-
so, ainda chegava a
tomar sete comprimi-
dos diariamente.
“Hoje não tomo mais
nenhum remédio e não
sou mais hipertenso e
nem sou mais diabéti-
co”, disse. Sampaio
precisa perder mais 7
quilos para poder che-
gar ao seu peso ideal.

A Santa Casa de
Avaré realiza esse tipo
de cirurgia toda quinta-

feira. O procedimento
de redução demora cer-
ca de três horas, nor-
malmente os pacientes
ficam internados apenas
três dias. Antes da cirur-
gia inúmeros exames são
realizados, os pacientes
passam por avaliação
cardiológica, pulmono-
lógica, psicológica e
inúmeros exames la-
boratoriais. O risco
de morte para quem
passa por esse tipo de
procedimento é de
apenas 1%. É consi-
derada uma cirurgia
de grande porte.

Através da Secre-
taria Municipal da Saú-

de, todo o procedi-
mento é gratuito, inclu-
sive o pré e o pós-ope-
ratório dos pacientes.
Uma assistente social,
indicado pela pasta, vi-
sita a casa dos candi-
datos à cirurgia e ates-
ta se eles realmente
não tem condições de
pagarem a cirurgia, que
não sai por menos de
R$ 20 mil.

Doença Crônica
A obesidade é uma

doença crônica carac-
terizada pelo acúmulo
excessivo de gordura
corporal. É considera-
da um problema de
saúde pública nos pa-

íses desenvolvidos e
esta ocorrendo uma
aceleração no seu
crescimento no Brasil.

A obesidade é
classificada basean-
do-se no índice de
massa corporal (IMC
– calculado pelo peso
dividido pela altura ao

quadrado – Kg/m²) e
no risco de mortalida-
de associada. Assim,
considera-se obesi-
dade quando o IMC
encontra-se acima de
30 Kg/m² e obesida-
de mórbida quando o
IMC está acima de 40
Kg/m².



LEGISLATIVO

EMENDA À LEI ORGÂNICA Nº 71/2007
(Dispõe sobre alteração da redação dos artigos 11 e 12 da Lei

Orgânica Municipal e dá outras providências)

A Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré, Esta-
do de São Paulo nos termos que dispõe o Artigo 36, I da
Lei Orgânica Municipal Promulga a seguinte Emenda:
Artigo 1º - O artigo 11 da Lei Orgânica da Estância Turística de
Avaré passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 11 - A aprovação das matérias em discussão na Câmara
Municipal serão tomadas:
I – por maioria simples dos votos;
II – por maioria absoluta dos votos;
III – por maioria qualificada dos votos.
§ 1º - Maioria simples é a que representa o maior resultado
da votação, dentre os que participam dos sufrágios;
§ 2º - Maioria absoluta é a que abrange mais da metade do
número total de vereadores integrantes da Câmara Municipal,
sendo considerado para efeito desse cálculo, não só aqueles
presentes em plenário quanto os ausentes.
§ 3º - Maioria qualificada é aquela que atinge ou ultrapassa
a 2/3 (dois terços) dos membros da Câmara Municipal, sendo
considerado para efeito desse cálculo, não só aqueles presen-
tes em plenário quanto os ausentes.
§ 4º - O Presidente da Câmara ou seu substituto só terá voto:
a) na eleição da Mesa;
b) quando a matéria exigir para sua aprovação o voto favorável
da maioria qualificada dos membros da Câmara;
c) quando houver empate em qualquer votação no Plenário.
§ 5º - O Vereador que tiver interesse pessoal na deliberação
não poderá votar, sob pena de nulidade da votação, se o seu
voto for decisivo, computando-se todavia, sua presença para
efeito de “quorum”.
§ 6º - O voto será sempre público nas deliberações da Câmara
Artigo 2º - O artigo 12 da Lei Orgânica da Estância Turística de
Avaré passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 12 – A sessão legislativa não será interrompida sem a apro-
vação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias e sem delibe-
ração sobre o projeto de lei do orçamento e sobre as contas
prestadas pelo Prefeito, referentes ao exercício anterior.

Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré,
aos 20 de março de 2.007.

LUIZ OTÁVIO CLIVATTI
Presidente

APARECIDO FERNANDES
JUNIOR

Vice-Presidente

ROSANA A. U. RIBEIRO
PAULUCCI

1ª. Secretária

GERALDO L. URBANO DA
COSTA

2.º Secretário

Esta Ato prevalece o publicado no dia 17 de março de
2.007, página 4 do Semanário Oficial da Estância

Turística de Avaré.
TERMO DE RATIFICAÇÃO

Fica ratificada a Dispensa de Licitação 05/07 – Processo
08/07, para a empresa Sheila Patrícia Santos Rubira – ME,
inscrita no CNPJ sob n.º 07.347.540/0001-95, no valor de R$
6.813,00 (seis mil, oitocentos e treze reais), objetivando à con-
fecção uniformes para os funcionários da Câmara Municipal da
Estância Turística de Avaré, a saber: 16 (dezesseis) ternos
femininos, 16 (dezesseis) calças avulsas, 64 (sessenta e qua-
tro) baby look viscolaycra, 22 (vinte e duas) calças masculinas,
22 (vinte e duas) camisas manga curta, 22 (vinte e duas) cami-
sas manga longa e 108 (cento e oito) bordados, com fulcro no
artigo 24, inciso II, da Lei n.º 8.666/93.

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

CRISTANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Diretor Geral

Proposta de Emenda n.º 002/2007;
Autoria:- Maioria dos Vereadores;
Aprovada por unanimidade em 1.º e 2.º Turnos, em Sessões de
07/03/2007 e 19/03/2007, respectivamente, com interstício  de
10 dias e com mais de 2/3 dos membros da Câmara.

As despesas decorrentes da presente Dispensa serão empe-
nhadas através da seguinte dotação orçamentária:
01.02.00.3.3.90.39.99.00.00.00.0080.01.122.705.2.258

Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré,
aos 14 de março de 2007.

LUIZ OTÁVIO CLIVATTI
Presidente

EXTRATO DE CONTRATO
Contratante: Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré
Contratado: Sheila Patrícia Santos Rubira - ME
Objeto: Confecção de uniformes para os funcionários da Câ-
mara Municipal da Estância Turística de Avaré
Prazo de vigência do contrato: 60 dias
Valor: R$ 6.813,00 (seis mil oitocentos e treze reais)
Fundamento legal: artigo 24, II Lei 8.666/93
Referente: Processo nº 08/2007 – Dispensa nº 05/2007
Data do ajuste: 14/03/2007

EXTRATO DE CONTRATO
Contratante: Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré
Contratado: Benedicto Machado Sonorização
Objeto: Prestação de serviços técnicos e suporte de sonoriza-
ção dos eventos e sessões da Câmara Municipal
Prazo de vigência do contrato: até 30 de junho de 2.007
Valor: R$ 2.320,00 (dois mil trezentos e vinte reais), sendo R$
580,00 (quinhentos e oitenta reais) mês;
Fundamento legal: artigo 24, II Lei 8.666/93
Referente: Processo nº 01/2007 – Dispensa nº 01/2007
Data do ajuste: 14/03/2007

LICITAÇÃO

TERMO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA
DE CONTRATO-PREGÃO

Fica PRORROGADO o contrato de licitação na modalidade de
Pregão nº. 002/06 – Processo nº. 222/06, que faz entre si a
Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a Empresa TERRA
AZUL ALIMENTAÇÃO COLETIVA E SERVIÇOS LTDA, que
objetiva contratação de empresa especializada para prestação
de serviços no preparo de alimentação escolar, com prorroga-
ção até 20 de setembro de 2007- Joselyr Benedito Silvestre
– Prefeito da Estância Turística de Avaré.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Joselyr Benedito Silvestre - Prefeito da Estância Turística de
Avaré, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei,
conforme o disposto no artigo 43, inciso VI da Lei nº 8.666/93,
HOMOLOGA a empresa FÁBIO PEDRO FABRETTI ME, relativa
à Tomada de Preço nº. 002/07 – Processo nº. 042/07.
Homologado em: 09/03/2007.

ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇO
Tomada de Preço nº. 002/07 – Processo nº. 042/07, 09 de
março de 2007, a empresa FÁBIO PEDRO FABRETTI ME, no
valor global de R$ 117.717,60 (cento e dezessete mil setecentos
e dezessete reais e sessenta centavos), objetivando a contra-
tação de empresa para fornecimento de 113.190 litros de leite
fluído, tipo “c”.
 Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal - Adjudicado
em: 19/03/2007.

TERMO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE
CONTRATO-DISPENSA

Fica PRORROGADO o contrato de licitação na modalidade de
Dispensa nº. 049/06 – Processo nº. 166/06, que faz entre si
a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa ACES-
SO INFORMÁTICA MARÍLIA LTDA ME objetiva a contratação
de empresa para instalação, treinamento e manutenção de sof-
tware para controle de frota, com prorrogação até 12 de abril
de 2008 - Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito da Estância Tu-
rística de Avaré.

TERMO ADITIVO DE CONTRATO
Inexigibilidade nº. 031/06 – Processo nº. 338/06 fica aditado
no valor de R$ 15.300,00 (quinze mil e trezentos reais),
para a empresa STTIMA EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA, o
que corresponde a aproximadamente 5,19% (cinco vírgula de-

zenove por cento) do valor total adjudicado no processo licitató-
rio em questão, objetivando a aquisição de 450 (quatrocentos e
cinqüenta) apostilas do “Projeto Crescendo” para uso dos alu-
nos do Jardim I, II e Pré-Escola - Assinatura do Termo Aditivo
em: 27 de fevereiro de 2007.

TERMO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL
Fica ALTERADO o contrato de licitação na modalidade de Dis-
pensa nº. 062/05 – Processo nº. 187/05, que faz entre si a
Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a Sra. NAIR DE SAL-
LES OLIVEIRA VENDRAMINI, objetiva a locação de imóvel para
instalação do Cartório Eleitoral, onde passa a figurar como LO-
CADOR o Sr. JOSÉ MARCOLINO NETO, por força de escritura
pública de cessão de meação e de direitos hereditários, lavrada
aos 30 dias do mês de janeiro de 2007, ficando também descon-
siderada a cláusula quarta, § 2º do contrato original, permane-
cendo as demais cláusulas constantes no contrato inicial - Jo-
selyr Benedito Silvestre – Prefeito da Estância Turística de Ava-
ré - Data da Alteração Contratual: 19/03/2007

ADJUDICAÇÃO CONVITE
Convite nº. 032/07 – Processo nº. 064/07, 15 de março de
2007, a empresa VALE DO RIO NOVO ENGENHARIA E CONS-
TRUÇÕES LTDA, no valor global de R$ 43.435,06 (quarenta e
três mil quatrocentos e trinta e cinco reais e seis centavos),
objetivando a contratação de empresa especializada para for-
necimento de máquinas, equipamentos, materiais e mão-de-obra
para execução de limpeza de leito carroçável, aterramento, com-
pactação e execução de guias extrusadas de concreto e pavi-
mentação asfáltica em CBUQ, na Avenida Salim Antônio Curiati.
 Adjudicado em: 20/03/2007.

RATIFICAÇÃO DISPENSA
Dispensa de Licitação nº 030/07 – Processo nº 092/07, a
empresa CLÁUDIA RODRIGUES DOS SANTOS EPP, no valor
global de R$ 6.024,80 (seis mil e vinte e quatro reais e oitenta
centavos), objetivando a aquisição de medicamentos emergenci-
ais para o Pronto Socorro Municipal, com fulcro no artigo 24 da Lei
Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 19 de
março de 2007- Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal.

RATIFICAÇÃO INEXIGIBILIDADE
Inexigibilidade de Licitação nº 005/07 – Processo nº 071/
07, a empresa LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA E
CITOPATOLOGIA DE AVARÉ S/C LTDA, perfazendo limite total
de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) de acordo com a
tabela do SUS, objetivando a contratação de empresa especi-
alizada para realização de exames de anatomopatologia e cito-
logia, com fulcro no artigo 25 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura
da Estância Turística de Avaré, 16 de março de 2007- Joselyr
Benedito Silvestre – Prefeito Municipal.

Inexigibilidade de Licitação nº 006/07 – Processo nº 072/
07, a empresa VAZ & SCHIAVÃO LTDA, no valor global de R$
21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais), objetivando a
contratação de empresa especializada para realização de até
20 (vinte) exames de eletroneuromiografia mensais, pelo perío-
do de um ano, com fulcro no artigo 25 da Lei Federal 8.666/93.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 08 de março de 2007-
Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal.

Audiência Pública
A Secretaria Municipal de Saúde
convida toda a população para par-
ticipar da IV Audiência Pública da
Saúde, que será realizada no dia
28 de março de 2007, às 13 ho-
ras, no Plenário da Câmara Munici-
pal de Avaré.

Secretaria Municipal de Saúde
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LEIS

LEI COMPLEMENTAR

Lei Complementar nº 72  de 14 de março de 2007
(Dispõe sobre a extinção de cargos e dá outras providências.)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de
Avaré decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei Com-
plementar;
Artigo 1º - Ficam extintos do Quadro de Pessoal dos Servido-
res Públicos da Prefeitura da Estância Turística de Avaré, criado
pela Lei nº 274, de 21 de março de 1.995, os seguintes cargos:-
ANEXO II
Assessor Legislativo de Câmara;
Assessor Parlamentar;
Assessor de Diretor de Secretaria; e
Diretor da Secretaria da Câmara.
Artigo 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré, aos 14 de
Março de 2007.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado nesta Secretaria na data supra

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAÚJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Lei nº 915 de 21 de março de 2007
(Dispõe sobre alteração da Cláusula V do Convênio entre a

Prefeitura Municipal e a Santa de Misericórdia de Avaré,
autorizado pela Lei n 907 de 28 de fevereiro de 2007, e dá

outras providências).

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de
Avaré decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei;
Artigo 1º – Fica suprimido o Parágrafo Terceiro da Cláusula V,
do Convênio firmado entre a Prefeitura Municipal da Estância
Turística de Avaré e a Santa Casa de Misericórdia de Avaré.
Artigo 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré, aos 21 de
março de 2.007.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado nesta Secretaria na data supra

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMIISTRATIVA

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEI-
TURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ E A
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AVARÉ

Pelo presente instrumento, a PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTI-
CA DE AVARÉ, inscrita no CNPJ/MF nº 46.634.168/0001-50, com
sede na Praça Juca Novaes nº 1169, neste ato representada pelo
Prefeito Municipal em exercício, Senhor JOSELYR BENEDITO SIL-
VESTRE, brasileiro, casado, agricultor, portador do RG nº
4.938.880 e do CPF/MF nº 556.775.178-87, doravante denomina-
do simplesmente PREFEITURA; e Santa Casa de Misericórdia de
Avaré, inscrita no CNPJ/MF nº 44.584.019/0001-06, com sede na
Rua Paraíba nº 1003, nesta Estância Turística de Avaré, neste ato
representada pelo seu provedor Senhor, ARNALDO GALLO, bra-
sileiro, viúvo, empresário, portador do RG nº 14.198.998-SSP/SP
e CPF/MF nº 043.654.388-59, doravante denominado simples-
mente SANTA CASA, convencionam o seguinte:

CLÁUSULA I – DO OBJETO
O presente Convênio tem objeto o repasse de verbas pela PRE-
FEITURA, com a interveniência da SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAÚDE DE AVARÉ, e do CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
AVARÉ, que passa a fazer parte integrante deste instrumento, à
SANTA CASA, para fins de custeio da entidade e aos profissio-
nais médicos necessários aos Plantões de Disponibilidade de
Trabalho, autorizado pela lei nº ___, de __ de _____ de 2007,
para fazer frente ao custeio da mesma.

CLÁUSULA II – DO VALOR
Parágrafo Primeiro - Serão repassados à Santa Casa de
Misericórdia de Avaré o valor de R$ 127.500,00 (Cento e Vinte e
Sete Miil e Quinhentos Reais) mensais a partir do mês de Janeiro
de 2.007, distribuídos da seguinte maneira:
I - R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mensais a cada uma das
especialidades Clínica Médica, Pediatria/Berçário, Anestesiolo-
gia, Ginecologia / Obstetrícia, Ortopedia / Traumatologia, Cirurgia
Geral, Neurocirurgia, Angiologia e Cirurgia Vascular e R$ 7.500,00
(sete mil e quinhentos reais) para Neurologia Clínica.
I – R$ 20.000,00 (vinte mil reais) mensais, destinados ao custeio
da Entidade.
Parágrafo Segundo - As despesas decorrentes do presente
Convênio correrão por conta de dotações próprias constantes
do orçamento da Secretaria Municipal da Saúde, a saber:-
07.01.01.10 302.1003.2018-172.

CLÁUSULA III – DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA
A Prefeitura repassará à Santa Casa, mensalmente, até o dia 30
(trinta) do mês subseqüente em que forem devidos os recursos
financeiros destinados ao pagamento dos profissionais médicos.

CLÁUSULA IV– DAS OBRIGAÇÕES DA SANTA CASA
Parágrafo Primeiro - A Santa Casa encaminhará à Prefeitura,
através da Secretaria Municipal de Saúde, mensalmente, prestação
de contas dos serviços recebidos em virtude do repasse, a qual
será examinada pelo Conselho Municipal de Saúde, sendo liberados
os recursos para o mês seguinte, caso a mesma seja aprovada.
Parágrafo Segundo - A Santa Casa encaminhará à Secretaria
Municipal da Saúde, quinzenalmente, a grade dos plantões das
especialidades médicas a que trata a presente lei, e no prazo de
30 (trinta dias), a relação dos atendimentos prestados à popula-
ção, referente ao mês vencido.

CLÁUSULA V– DA VIGÊNCIA E RESCISÃO
Parágrafo Primeiro – O presente convênio terá vigência até 31
de dezembro de 2007, contados da data de sua assinatura, poden-
do ser renovado sucessivamente por períodos idênticos, se de
interesse de ambas as partes, mediante autorização legislativa.
Parágrafo Segundo - A Rescisão do presente ajuste poderá
ocorrer a qualquer tempo por mútuo consentimento das partes
ou denúncia de qualquer delas com antecedência de 60 (ses-
senta) dias, através de comunicação por escrito.

CLÁUSULA VI – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Parágrafo Primeiro – Os recursos financeiros envolvidos no
presente Convênio serão aplicados exclusivamente no custeio
da entidade e nos Plantões de Disponibilidade de Trabalho, de
acordo com o Cronograma de Desembolso e Plano de Aplicação
aprovados pelo Conselho Municipal de Saúde.
Parágrafo Segundo – Os documentos originais comprobatóri-
os das receitas e despesas realizadas na execução deste Con-
vênio serão obrigatoriamente arquivados por ambas as partes,
ficando à disposição do Conselho Municipal de Saúde e do Tri-
bunal de Contas de São Paulo.
Parágrafo Terceiro – Cada parte comunicará por escrito à
outra a existência de qualquer reclamação, notificação, medida
judicial ou extrajudicial contra si e relacionado a este Convênio.
Parágrafo Quarto - O detalhamento operacional das ativida-
des atribuídas a cada parte e os pontos omissos serão defini-
dos em conjunto pelas partes por meio de correspondência ou
de aditamento a este instrumento.
Parágrafo Quinto – As correspondências operacionais entre
as partes serão consideradas entregues quando protocoladas
em seus respectivos endereços.
Parágrafo Sexto – A tolerância das partes não significa renún-
cia, perdão, novação ou alteração do que foi convencionado.
Fica eleito o foro da Comarca da Estância Turística de Avaré
para dirimir qualquer dúvida inerente ao presente.
E, por estarem juntas e acordadas, firmam o presente Termo em
05 (cinco) vias de igual teor, para um só efeito.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 21 de março de 2007.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

ARNALDO GALLO
PROVEDOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AVARÉ

ROSLINDO WILSON MACHADO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Testemunhas

_______________________ _______________________
Nome: Nome:
RG RG

Lei nº 917 de 21 de março de 2007
(Autoriza o Executivo a receber imóvel em dação

de pagamento para quitação de tributos).

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de
Avaré decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei;
Artigo 1º - Fica autorizado o Chefe do Executivo Municipal, a
receber, de PARAÍSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA, através de escritura pública, 10 (dez) lotes de terreno
localizados na quadra 24 do Jardim Paraíso, descritos abaixo,
em pagamento de seus tributos inscritos em dívida ativa, por
valor não superior a R$ 64.978,90 (sessenta e quatro mil, nove-
centos e setenta e oito reais e noventa centavos).
Descrição das Áreas:
lote 19 – quadra 24: Faz frente para a Rua Caetano Luchesi
Filho onde mede 10,00 metros, pelo lado direito, de quem da
referida rua olha para o imóvel, confronta com o lote 18 onde
mede 20,00 metros; pelo lado esquerdo confronta com o lote 20
onde mede 20,00 metros; e nos fundos com o lote 28 onde mede
10,00 metros, encerrando a área de 200,00 metros quadrados,
objeto da matrícula 50.571 do CRI desta Comarca.
Lote 20 – quadra 24: Faz frente para a Rua Caetano Luchesi
Filho onde mede 10,00 metros, pelo lado direito, de quem da
referida rua olha para o imóvel, confronta com o lote 19 onde
mede 20,00 metros; pelo lado esquerdo confronta com o lote 21
onde mede 20,00 metros; e nos fundos com o lote 27 onde mede
10,00 metros, encerrando a área de 200,00 metros quadrados,
objeto da matrícula 50.571 do CRI desta Comarca.
Lote 21 – quadra 24: Faz frente para a Rua Caetano Luchesi
Filho onde mede 10,00 metros, pelo lado direito, de quem da
referida rua olha para o imóvel, confronta com o lote 20 onde
mede 20,00 metros; pelo lado esquerdo confronta com o lote 22
onde mede 20,00 metros; e nos fundos com o lote 26 onde mede
10,00 metros, encerrando a área de 200,00 metros quadrados,
objeto da matrícula 50.571 do CRI desta Comarca.
Lote 22 – quadra 24: Faz frente para a Rua Caetano Luchesi
Filho onde mede 10,00 metros, pelo lado direito, de quem da
referida rua olha para o imóvel, confronta com o lote 21 onde
mede 20,00 metros; pelo lado esquerdo confronta com o lote 23
onde mede 20,00 metros; e nos fundos com o lote 25 onde mede
10,00 metros, encerrando a área de 200,00 metros quadrados,
objeto da matrícula 50.571 do CRI desta Comarca.
Lote 23 – quadra 24: Faz frente para a Rua Caetano Luchesi
Filho onde mede 10,00 metros, pelo lado direito, de quem da refe-
rida rua olha para o imóvel, confronta com o lote 22 onde mede
20,00 metros; pelo lado esquerdo confronta com a Área Instituci-
onal 4 onde mede 20,00 metros; e nos fundos com o lote 24 onde
mede 10,00 metros, encerrando a área de 200,00 metros quadra-
dos, objeto da matrícula 50.571 do CRI desta Comarca.
Lote 24 – quadra 24: Faz frente para a Rua João Roberto Kern-
beis onde mede 10,00 metros, pelo lado direito, de quem da refe-
rida rua olha para o imóvel, confronta com a Área Institucional 4
onde mede 20,00 metros; pelo lado esquerdo confronta com o lote
25 onde mede 20,00 metros; e nos fundos com o lote 23 onde
mede 10,00 metros, encerrando a área de 200,00 metros quadra-
dos, objeto da matrícula 50.571 do CRI desta Comarca.
Lote 25 – quadra 24: Faz frente para a Rua João Roberto
Kernbeis onde mede 10,00 metros, pelo lado direito, de quem da
referida rua olha para o imóvel, confronta com o lote 24 onde
mede 20,00 metros; pelo lado esquerdo confronta com o lote 26
onde mede 20,00 metros; e nos fundos com o lote 22 onde mede
10,00 metros, encerrando a área de 200,00 metros quadrados,
objeto da matrícula 50.571 do CRI desta Comarca.
Lote 26 – quadra 24: Faz frente para a Rua João Roberto
Kernbeis onde mede 10,00 metros, pelo lado direito, de quem da
referida rua olha para o imóvel, confronta com o lote 25 onde
mede 20,00 metros; pelo lado esquerdo confronta com o lote 27
onde mede 20,00 metros; e nos fundos com o lote 21 onde mede
10,00 metros, encerrando a área de 200,00 metros quadrados,
objeto da matrícula 50.571 do CRI desta Comarca.
Lote 27 – quadra 24: Faz frente para a Rua João Roberto
Kernbeis onde mede 10,00 metros, pelo lado direito, de quem da
referida rua olha para o imóvel, confronta com o lote 26 onde
mede 20,00  metros;  pelo lado esquerdo confronta com o lote 28
onde mede 20,00 metros; e nos fundos com o lote 20 onde mede
10,00 metros, encerrando a área de 200,00 metros quadrados,
objeto da matrícula 50.571 do CRI desta Comarca.
Lote 28 – quadra 24: Faz frente para a Rua João Roberto
Kernbeis onde mede 10,00 metros, pelo lado direito, de quem da
referida rua olha para o imóvel, confronta com o lote 27 onde
mede 20,00 metros; pelo lado esquerdo confronta com o lote 29
onde mede 20,00 metros; e nos fundos com o lote 19 onde mede
10,00 metros, encerrando a área de 200,00 metros quadrados,
objeto da matrícula 50.571 do CRI desta Comarca.
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Parágrafo Único – Recebido o Imóvel em pagamento, ficarão extintos os créditos tributários na
importância do valor atribuído ao imóvel.
Artigo 2º - Em decorrência da dação em pagamento, fica inda o Chefe do Executivo Municipal,
autorizado por esta lei, a proceder à extinção dos créditos tributários, relativo aos imóveis do
contribuinte, descritos no anexo:
Artigo 3º - As despesas que decorrerem da transferência da propriedade correrão à conta de
quem fez a dação em pagamento.
Artigo 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré, aos 21 de março de 2007.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado nesta Secretaria na data supra

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAÚJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Lei nº 916 de 21 de março de 2007
(Dispõe sobre Alteração do Plano Plurianual 2006/2009, autoriza Abertura de Crédito

Especial e dá outras providências).

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, usando das
atribuições que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré decretou e eu sanciono e
promulgo a seguinte Lei;
Artigo 1º - Fica aprovada a alteração do Plano Plurianual, conforme quadro demonstrativo abaixo:

Artigo 2º - Para executar a ação, fica o Executivo Municipal autorizado a Abrir um Crédito especial
até o valor de R$ 135.000,00(Cento e trinta e cinco mil Reais) com vigência plurianual, conside-
rando-se alterada a Lei de Diretrizes Orçamentárias em decorrência do disposto neste artigo e no
anterior, para fins de desapropriação de áreas para expansão do Pólo Turístico, afim de atender
a programação demonstrada no quadro abaixo:

Artigo 3º - Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior serão
provenientes de anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias de acordo com a
Lei 4.320/64.

Artigo 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré, aos 21 de março de 2007

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICPAL

Publicado nesta Secretaria na data supra

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAÚJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Lei nº  918 de 21 de março de 2007
(Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial, e dá outras providências)

Autoria:- MESA DIRETORA

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, usando das
atribuições que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré decretou e eu sanciono e
promulgo a seguinte Lei;
Artigo 1º - Fica aberto no Departamento de Contabilidade da Câmara Municipal o Crédito Adicional
Especial no valor de R$ 6.922,40 (seis mil, novecentos e vinte dois reais, quarenta centavos),
necessário ao pagamento a empresa VUNESP – Fundação para o Vestibular da UNESP, de servi-
ços técnicos especializados de planejamento, organização e execução do concurso público para
provimento de vários cargos a serem preenchidos nesta Câmara Municipal de Avaré:
01.00.00 CÂMARA MUNICIPAL
01.02.00 GESTÃO DA SECRETARIA DA CAMARA
01.122.7005.2.258 Manutenção da Câmara
3.3.90.92.99.00.00.00.0080 Despesas de Exercícios Anteriores 6.922,40

TOTAL 6.922,40
Artigo 2º - O valor do Crédito Adicional Especial de que trata o Artigo anterior será coberto com
recursos da anulação parcial da seguinte dotação do Orçamento vigente:
01.00.00 CÂMARA MUNICIPAL
01.02.00 GESTÃO DA SECRETARIA DA CAMARA
01.122.7005.2.258 Manutenção dos Serviços Administrativos
3.3.90.35.01.00.00.00.0080 20-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 6.922,40
Artigo 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré, aos 21 de março de 2.007.

JOSELYR BENDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado nesta Secretaria na data supra

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAÚJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

DECRETOS

DECRETO Nº.1397  de 21 de março de 2007
(Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar e dá outras providências)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, usando das
atribuições que lhe são conferidas por Lei,
DECRETA:-
Artigo 1º. Fica autorizado o Departamento de Contabilidade e Orçamento do Município a abrir nos
termos da Lei Municipal nº 900 de 29/12/2006, o crédito no valor  de R$324.000,00 (trezentos e
vinte e quatro mil reais) para suplementar as seguintes dotações do orçamento vigente:-
Local    Códigos Geral Especificação da Despesa Valor
02. GABINETE DO PREFEITO
02.04.00 Procuradoria Jurídica

   3390.00.00 03.122.7003.2263-24 Consult. Juríd. e contencioso ju 70.000,00
07. SECRETARIA UM ICIPAL DE SAÚDE
07.01.00 Fundo Municipal de Saúde
07.01.06 Pronto Socorro Municipal

   3390.00.00 10.302.1003.2012-279 Atend. Emerg. Em pronto socorro 30.000,00
12. SECRET.MUN.MEIO AMBIENTE
12.03.00 Div.de Preserv.Educ.e Fisc.A
12.03.01 Depto. de Preserv.Ambiental

   4490.00.00 15.452.5002.2171-464 Conserv.de Praças, pques.e jard. 24.000,00
16. SECRET. MUNIC.PLANEJAMENTO
16.02.00 Depto. de Engenharia

   4490.00.00 15.451.5003.1038-575 Pavimentação de vias públicas 200.000,00
TOTAL..................................... 324.000,00

Artigo 2º O Valor de que trata o artigo anterior será coberto com recursos a que alude o inciso III,
parágrafo 1º.  Do artigo 43, da Lei Federal nº. 4.320 de 17 de Março de 1.964 das seguintes
dotações orçamentárias:
07. SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
07.01.00 Fundo Municipal de Saúde
07.01.01 Gabinete do Secretário e Dependências

   3390.00.00 10.302.1003.2011-178 Internações hospital. No município 15.000,00
07.01.05 Depto. de Farmácia

   3390.00.00 10.303.1006.2028-259 Aquisição de medicamentos 44.000,00
   3390.00.00 10.303.1006.2030-265 Gerenciamento p/conserv.,contr.seg. 50.000,00

12. SECRET.MUNIC.DE MEIO AMBIENTE
12.03.00 Div.de Preserv.Educ.e Fisc.A
12.03.01 Depto. de Preserv.Ambiental

   3390.00.00 18.541.6006.2344-461 Conserv. De parque ecológico 24.000,00
16. SECRET. MUNIC.PLANEJAMENTO
16.02.00 Depto. de Engenharia

   4490.00.00 15.451.5003.1038-576 Pavimentação de vias públicas 150.000,00
17. SECRETARIA MUNIC.DA FAZENDA
17.01.00 Gabinete do Secretário e Dependências

   3390.00.00 04.129.7001.2324-603 Manut. Das Atividades da secretaria 41.000,00
TOTAL........................................... 324.000,00

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 21 de março de 2007.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
Prefeito Municipal
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Decreto nº 1.391, de 16 de março de 2007
(Dispõe sobre permissão de uso de bem público, nos termos
do artigo 119, §3º, da Lei Orgânica do Município da Estância

Turística de Avaré).

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito da Estância Turística
de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
nos termos dispostos no artigo 119, §3º, da Lei Orgânica de
Município.
DECRETA:
Artigo 1º – Fica concedida à Secretaria de Estado dos ne-
gócios da Segurança Pública – Polícia Civil do Estado de
São Paulo – Delegacia Seccional de Polícia de Avaré, com
sede na rua Santa Catarina, nº 191, nesta cidade de Avaré
doravante denominada apenas Permissionária, a PERMISSÃO
DE USO DE BEM PÚBLICO, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
visando a instalação do Setor de Identificação Dactiloscópica,
consistente em casa localizada na Praça Monsenhor Celso Fer-
reira nº 380 – Bairro Jardim São Paulo, nesta cidade de Avaré,
conforme descrição:
Descrição da área – Uma casa de tijolos, coberto com telhas,
com 12 cômodos, com área construída de 180,82 m2 edificada
sobre um terreno com 248,18 m2, incluindo respectivo quintal,
conforme planta anexa, integrante desta descrição.
Artigo 2º– As despesas inerentes a instalação do equipamento de
que trata o artigo anterior correrão por conta da permissionária.
Artigo 3º – A presente permissão poderá ser revogada a qual-
quer tempo e sem prévia notificação.
Artigo 4º- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 16 de março de 2007.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

Decreto n.º 1.394, de 20 de março de 2007
(Dispõe sobre declaração de utilidade pública para fins de

futura desapropriação, e dá outras providências.)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Es-
tância Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são
conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º - Fica declarado de utilidade pública, a área de terras
de propriedade de BENEDITO ANTONIO VICENTE, localizada
no antigo leito da Fepasa, Município de Avaré, que será utiliza-
da para fins de futura desapropriação para abertura de anel
viário:-
Local:-Antigo Leito da Fepasa
Proprietário:- Benedito Antonio Vicente
Área:- 1.818,129 m2
Descrição da Área:
Inicia no marco 69 cravado junto ao córrego e as terras do
espólio de Gilberto Filgueiras, conforme planta 7/8; daí segue
rumo 14°20’02”NE, na confrontação Orlando (área remanes-
cente), na distância de 44,772 metros até o marco 73; daí
deflete à esquerda e segue em arco de círculo de raio de 50,00
metros, na confrontação anterior, na distância de 200,245 me-
tros; até o marco 75; daí deflete à direita e segue rumo
73°16’42”SE, na confrontação com o antigo leito da Fepasa
AVR 245, na distãncia de 8,075 metros, até o marco 75/A; daí
deflete a direita e segue rumo 08°49’22”SW, na confrontação
com José Marson, na distãncia de 199,124 metros, até o marco
74/A; daí deflete à direita e segue em arco de círculo de raio de
58,00 metros, na confrontação anterior, na distãncia de 5,58
metros, até o marco 73/A; daí deflete à direita e segue rumo
14°20’02”SW, na confrontação anterior na distância de 45,234
metros, até o marco 69/A, cravado junto ao córrego; daí defle-
te à direita e segue jusante deste no rumo 72°21’18”NW, na
confrontação com o Espólio de Gilberto Filgueiras, na distância
de 8,01 metros até o marco 69; marco este inicial e final da
presente descrição, encerrando uma área de 1.818,129 m2.
Artigo 2º - A presente área será utilizada para futura desapropri-
ação.
Artigo 3.º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 20 de março de
2007.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto n.º 1.395, de 20 de Março de 2007
(Dispõe sobre a exoneração do Diretor Administrativo

Financeiro do Instituto de Previdência dos
Funcionários Públicos do Município de Avaré.)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, 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 exonerada, do cargo de Diretor Administrativo
Finaceiro do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos
do Município de Avaré, a Srª. ROSANA MARATA DA VEIGA
MENDES, a partir desta data.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 20 de Março de
2007.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

Decreto n.º 1.396, de 20 de Março de 2007
(Dispõe sobre a nomeação do Diretor Administrativo

Financeiro do Instituto de Previdência dos
Funcionários Públicos do Município de Avaré.)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, 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 nomeado, para o cargo de Diretor Administrativo
Finaceiro do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos
do Município de Avaré, o Sr. CORY CONTRUCCI NORONHA, a
partir desta data.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 20 de Março de 2007.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.
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PROCESSO SELETIVO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE PROCESSO
SELETIVO Nº 021/2007

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificados em processo seletivo, para o emprego de PAJEM
do Processo Seletivo nº 003/2007.
Class. Nome
030º Karina Aparecida Fusco
031º Samira Nais Pereira Fogaça
032º Cristiane de Oliveira Pereira
033º Priscila Aparecida Bartolomeu
034º Ariane G.Santana
035º Juliana M.Queiroz
036º Marcela C.R.Marques
037º Camila Gonçalves da Silva
038º Maria das Dores J.Moreira
039º Fátima Claudete de Paula
040º Fátima Leila da Silva Leite
?41º Suely Delfina B.Andrade
042º Patrícia Muniz Pereira
A comparecer à Rua Rio Grande do Sul, nº 1810, das 13:00 às
17:00 hs, no Departamento de Recursos Humanos, no prazo de
cinco dias úteis a partir da data da publicação deste.
O não comparecimento no prazo acima, implicará na desistência
da vaga.

Avaré, 23 de março de 2007.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

CONVITE
A Secretaria Municipal de Agricultura con-
vida a todos os moradores que têm pro-
priedade localizada no Bairro dos Rochas
e Bairro Pinhal, incluindo os que residem
na cidade.
A reunião acontecerá no dia 27 de março,
às 14 horas, na Igreja do Centro Comuni-
tário dos Rochas, próxima a propriedade
do Senhor Leonardo Alves.
O assunto da reunião será sobre Estradas
Rurais e Microbacias.

Secretaria Municipal de Agricultura
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EDITAL

Edital de Notificação 001/2007
Referente a Tomada de Preço nº 020/06
Processo nº 202/06

Contribuição de melhoria de serviços de pavimentação asfáltica e implantação de
guias e sarjetas extrusadas em diversas ruas do Parque Residencial Colina Verde e
Colina da Boa Vista.
O MUNICIPIO DE AVARÉ, inscrito no CGC 46.634.168/001-50, com sede a Praça Juca Novaes, nº
1169, na cidade de Avaré, estado de São Paulo, neste ato representado por seu Prefeito Municipal
Sr. Joselyr Benedito Silvestre, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com a Lei
52.172 de 23 de Outubro de 1996 (Código Tributário Nacional), art. 82, e art. 145, III da Constituição
Federal e com base no Código Tributário Municipal:
FAZ SABER que serão executados os serviços de melhoramentos públicos, conforme discrimina-
ção abaixo, em cumprimento à legislação e às normas pertinentes ao lançamento e a cobrança da
contribuição de melhoria.
Memorial Descritivo para implantação de guias e sarjetas extrusadas de concreto e
pavimentação asfáltica em CBUQ, nos trechos que abaixo se relacionam:
Locais:
Ruas Guias ml Asfalto m²
Rua Luiz Bruno (Alto da Colina II) 483,00 ml 1.950,00 m²
Rua Atilio Del Carlos (Alto da Colina II) 110,00 ml 412,50 m²
Av. Nações Unidas trecho nº01 (Colina Verde) 100,00 ml 375,00 m²
Rua dos Engenheiros (Jd. Boa Vista II) 228,00 ml 1.508,00 m²
Rua Erminia Cavezzalli Sampaio  (Jd. Boa Vista II) 120,00 ml 450,00 m²
Rua José Maria Mançano (Jd. Boa Vista II) 108,00 ml 405,00 m²
Travessa 3 (Jd. Boa Vista II) 90,00 ml 425,00 m²
Rua Mirassol (Colina Verde) 168,00 ml 630,00 m²
Rua das Palmeiras  (Colina Verde) 336,00 ml 924,00 m²
Rua Pinheiros (Colina Verde) 98,00 ml 275,00 m²
Av. dos Flamboyant (Colina Verde) 420,00 ml 1.860,00 m²
Av. Nações Unidas trecho nº 2 (Colina Verde) 675,00 ml 5.434,00 m²
Rua Monte Alto ( Colina Verde) 400,00 ml 1.250,00 m²
Rua das Orquídeas (Colina Verde) 400,99 ml 1.169,90 m²
Rua das Paineiras (Colina Verde II) 500,00ml 1.524,96 m²
Total 4.236,99 ml 18.593,36 m²
Especificações Técnicas:
Serviços:
1º) Guias e Sarjetas
Execução:
Inicialmente, serão construídas as sub bases das guias e sarjetas, utilizando-se uma retro-
escavadeira sobre rodas, para espalhamento e conformação do material granular. Será demarca-
do o alinhamento e nivelamento, pela topografia da contratada, para em seguida serem moldadas
“in loco” as guias e sarjetas em  perfil  continuo  com  maquina  extrusadora,  utilizando-se concreto
com fck = 18 Mpa, conforme desenho em anexo. Imediatamente após a execução das guias,
deverá ser feito o aterro atrás das mesmas, na largura do passeio público, em toda sua extensão.
Observação: Imediatamente após a execução das guias e sarjetas, obrigatoriamente as mesmas
deverão receber regularização e proteção em terra apropriada, devidamente limpa, na largura
necessária dentro do passeio público, evitando assim ações de erosões, desmoronamentos ou
sobrecargas sobre as mesmas, que venha a afetar sua estrutura.
2º)Pavimentação Asfáltica
2.1  -  Preparo e abertura de caixa;
2.2  -  Execução de base de solo-cimento 8% com 18 cm de espessura compactada;
2.3  -  Imprimadura Impermeabilizante;
2.4  -  Imprimadura Ligante;
2.5  -  Camada de Rolamento em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.), na
espessura mínima de 3 cm devidamente compactada com rolos liso e de pneus;
2.6  -  Limpeza da Obra.
Execução:
2.1) Preparo e melhoria do sub-leito:
Será executado com a escarificação do mesmo e, se necessário, fazer a troca do material
imprestável pôr outro de boa qualidade devidamente compactado, obedecendo-se como grau de
compactação 95 % do P.S., dentro das “cotas” exigidas no projeto, inclusive o aterro das ruas e
cortes, se for o caso.
2.2)Execução de base de solo-cimento 6% com 18 cm de espessura compactada;
2.2.1-) Definição:
“Base de solo-cimento ? Camada proveniente de uma mistura íntima compactada de solo, cimento e
água em proporções previamente determinadas por processo próprio de dosagem em laboratório”.
2.2.2-) Condições Gerais:
a-)   Não será permitida a execução dos serviços de base de solo-cimento em dias de chuva;
b-) Todo carregamento de cimento que chegar à obra deverá vir acompanhado de Certificado de
fabricação, com a data de sua fabricação, origem e tudo mais que seja necessário para a sua
caracterização para o fim que se destina.
2.2.3-) Condições Específicas:
a-) Material:
- Cimento Portland
Deverá obedecer todas as exigências da ABNT;
- A água deverá ser isenta de teores nocivos de sais, ácidos, álcalis ou matéria orgânica e outras
substâncias prejudiciais.
- Os solos empregados na execução da base de solo-cimento serão os provenientes de ocorrên-

cias de materiais, devendo apresentar as seguintes características quando submetidos aos
ensaios:
Passando na peneira de 6,5CM (2 ½”) ............................. 100%
Passando na peneira nº. 4 .................................. de 50 a 100% ................................. + ou -  5%
Passando na peneira nº. 40................................. de 15 a 100% ................................. + ou -  2%
Passando na peneira nº. 200............................... de   5 a  35% .................................. + ou -  2%
Limite de liqüidez, máximo................................................. 40%
Índice de plasticidade, máximo.......................................... 18%
b) Equipamentos:
Para a execução de base de solo-cimento, são indicados os seguintes equipamentos:
- Motoniveladora com escarificador;
- Pulvimisturador capaz de distribuir em espessura uniforme;
- Caminhão pipa capaz de distribuir a água uniformemente e sob pressão;
- Rolos compactadores tipo pé-de-carneiro, liso, liso-vibratório e pneumático;
- Caminhões basculantes;
- Pequenas ferramentas, tais como: pás, enxadas; carrinhos de pneus;
2.2.4-) Execução:
Antes de iniciar a execução, devem ser efetuados a locação e o nivelamento do eixo. A camada
sobre a qual deve ser executada a base deve estar totalmente concluída e com a conformação
geométrica estabelecida no projeto.
a) Transporte e distribuição:
Quando o solo for proveniente de jazidas, deve ser transportado em caminhões basculantes
cobertos, descarregado na pista e espalhado em camada de espessura e adensamento o mais
uniforme possível, de forma a garantir que a espessura da camada compactada e acabada atenda
ao projeto;
b.) Pulverização:
O solo deve ser pulverizado com pulvimisturador em toda a espessura da camada solta;
c.) Distribuição de cimento:
Regularizado o solo pulverizado, de modo a apresentar aproximadamente a seção transversal
projetada, o cimento Portland, nas quantidades especificadas, será distribuído uniformemente na
superfície. Essa operação poderá ser realizada distribuindo-se os sacos transversal e longitudi-
nalmente, assegurando posterior espalhamento uniforme do cimento na superfície do solo na área
correspondente a cada sub-trecho. A operação deve prosseguir até que se obtenha mistura
homogênea em toda a camada. O término da mistura pode ser determinado pela coloração, que
deve ser uniforme, sem áreas de tonalidades diferentes, o que indicaria sua heterogeneidade.
2.2.5-) Adição de água e mistura:
a.) Logo após a execução da mistura do solo com o cimento, adicionar água em quantidade que se
atinja o teor de umidade determinada no ensaio de compactação de campo, mais a parcela de
umidade que compensa a perda por evaporação durante a mistura. A distribuição da água sobre
a camada de solo e cimento dever ser feita por um carro irrigador (pipa) em aplicações sucessivas
até que se alcance o teor de umidade desejado. A quantidade de cimento será determinada pela
contagem do número de sacos distribuídos em determinadas áreas.
b)Homogeneizar a umidade da camada pela passagem do pulvimisturador, após cada aplicação de
água, sendo que, após a última aplicação, ele deve operar até que se consiga mistura homogênea
em toda espessura e largura da camada;
c) O tempo decorrido entre o início da mistura do solo com o cimento na pista, até o final do
umedecimento, não deve exceder de 3 horas.
2.2.6-) Compactação e acabamento:
a.) Iniciar as operações de compactação imediatamente após a distribuição da mistura, verifican-
do-se a espessura da camada solta e o teor de umidade. A compactação deve ser iniciada pelas
bordas da camada e progredir longitudinalmente  para  o centro, nos trechos  em  tangente  e  da
borda interna para a externa nos trechos em curva, de modo que o compressor cubra uniforme-
mente  em cada passada, pelo menos a metade da largura  do seu rastro da passagem anterior,
paralelamente ao eixo da rua.
b) Nos lugares inacessíveis aos compressores ou onde seu emprego não for recomendável, a
compressão deverá ser feita pôr meio de equipamentos de pequeno porte.
c.) Não deve ser permitida a manobra dos rolos compactadores sobre a camada que estiver sendo
compactada e o tempo decorrido entre o início da compactação e o acabamento final da camada
não deve exceder 2 horas.
d.) Estando todo o trecho compactado, deve ser feito acabamento da superfície com a motonivela-
dora e o material cortado deve ser retirado da pista.
e.) O acabamento final deve ser feito com rolos pneumáticos, sendo que a sua espessura média
deverá ser de 18 centímetros.
Um dia antes da execução do solo-cimento na pista, executar:
a-) um ensaio de caracterização;
b-) um ensaio de compactação.
2.3)Imprimadura Impermeabilizante:
Imprimadura impermeabilizante betuminosa - executada com  emulsão asfáltica diluída em quero-
sene (CM30)  com  aplicação de um litro pôr metro quadrado, com a finalidade de conferir certa
coesão na parte superior da base e preservar contra a penetração da água.
2.4)Imprimadura Ligante:
Imprimadura  Ligante  betuminosa  - executada com emulsão  asfáltica  (RR2C),  com aplicação de
0,8 litros  pôr  metro quadrado que servirá como pintura de ligação.
A distribuição  do  betume  será executada pôr um caminhão  tanque  espargidor  de asfalto, provido
de  maçaricos  autogeradores, sistema de circulação  para  enchimento  do  tanque,  circulação na
barra  ou caneta com retorno para o tanque e descarga do tanque acionados pôr bomba.
2.5)Capa de concreto asfáltico (em C.B.U.Q.)
Após  a  imprimação ligante, será feita uma camada de rolamento  compactada,  obedecendo  às
especificações próprias quanto à faixa granulométrica.
Para  o  transporte  da massa asfáltica até o local de aplicação,  serão  utilizados  caminhões
basculantes, cuja caçamba  deverá ser recoberta com lona. O espalhamento do material  asfáltico
será  executado  com vibro-acabadora sobre  esteiras, a qual possui controle eletrônico para a
conformação  de  suas  seções  transversais  e longitudinais.
A espessura  da  camada  de concreto betuminoso usinado a quente (C.B.U.Q.) será de 3 cm
devidamente compactada.



2.6 - Limpeza da obra.
Consiste na retirada dos entulhos, materiais inserviveis e das sobras oriundas dos serviços
executados, com remoção para bota fora.
2- CRITÉRIOS DA COBRANÇA
2.1– Será lançada aos contribuintes lindeiros das vias publicas beneficiadas pela contribuição de
melhoria, a importância dispendida pelo Município, no total de R$ 686.555,90 (seiscentos e oitenta
e seis mil, quinhentos e cinqüenta e cinco reais e noventa centavos), considerando a testada real
dos imóveis particulares mais os imóveis de domínio ou propriedade da municipalidade, que será a
cargo da mesma.
Observação: O valor global constante acima refere – se a valores atribuídos somente à somatória
do custo das vias publicas constantes no item 01 deste edital, parte integrante da concorrência
publica citadas no cabeçalho inicial também deste edital.
2.2- A importância a ser rateada acarretará, aos contribuintes, a valorização de seus imóveis na
proporção de 30% (Trinta por cento).
2.3- Os valores do metro linear de testadas para cobrança de contribuição de melhorias referente
á pavimentação asfaltica e implantação de guias extrusadas será o seguinte, considerando-se a
largura do leito carroçável de cada  via publica abaixo relacionada:
Ruas Largura do leito Custo total por metro

carroçavel linear – R$
Rua Luiz Bruno (Alto da Colina II) 8,00 142,25
Rua Atilio Del Carlos (Alto da Colina II) 8,00 142,25
Av. Nações Unidas trecho nº01 (Colina Verde) 8,00 142,25
Rua dos Engenheiros (Jd. Boa Vista II) 8,00 142,25 – trecho sem guia
Rua dos Engenheiros ( Jd. Boa Vista II) 8,00 116,25 – trecho com guia
R: Erminia Cavezzalli Sampaio  (Jd. Boa Vista II) 8,00 142,25
Rua José Maria Mançano (Jd. Boa Vista 2) 8,00 142,25
Travessa 3 (Jd. Boa Vista 2) 8,00 142,25
Rua Mirassol (Colina Verde) 8,00 142,25
Rua das Palmeiras  (Colina Verde) 6,00 111,25
Rua Pinheiros (Colina Verde) 6,00 111,25
Av. dos Flamboyant (Colina Verde) 8,00 142,25
Av. Nações Unidas trecho nº 2 (Colina Verde) 8,00 142,25
Rua Monte Alto ( Colina Verde) 6,00 111,25
Rua das Orquideas (Colina Verde) 6,00 111,25
Rua das Paineiras (Colina Verde II) 6,00 111,25
Observação: Para incidência da cobrança da contribuição de melhorias aos beneficiados, consi-
derando-se todos os serviços previstos na referida contratação, bem como ficará a cargo da
municipalidade toda testada que for incidida sobre áreas de propriedade ou domínio da municipa-
lidade, inclusive testadas que incidirem sobre embocaduras de outras ruas.
3- CRITÉRIOS DE PAGAMENTO
Os proprietários dos imóveis relacionados no final deste Edital deverão requerer o parcelamento
das contribuições de melhoria, prevista neste Edital, cujos prazos de pagamento é o previsto no
ordenamento jurídico Municipal, bem como, os pagamentos que poderão ser feitos a vista.
4- ÁREA A SER BENEFICIADA
Os trabalhos descritos beneficiarão diretamente os proprietários dos imóveis situados na via
pública no local a ser executado o serviço, quais sejam: aquele descrito no item 1.
5 – BENEFICIO E VALORIZAÇÃO
O benefício desse melhoramento representará uma valorização sobre o imóvel, atualizado à
época dos serviços acrescidos da parcela correspondente ao valor dos serviços. Tendo em vista
que estes serviços valorizarão diretamente imóveis onde os mesmos serão executados, o fator
de absorção de benefício pelo proprietário será de 30% (Trinta por cento) do valor dos serviços
correspondentes à testada de cada imóvel, descontados as áreas verdes, cruzamentos e prédios
públicos.
6 – PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO
Os proprietários beneficiados, bem como, demais munícipes, poderão oferecer impugnação a
qualquer dos elementos do presente Edital, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da
publicação deste, cabendo ao impugnante o ônus da prova. A apresentação de impugnação não
implicará na suspensão ou inicio das obras.
Item Contribuinte: Zona Cadastral – SETOR 4 Nº do Nº da Quadra Nº do Lote Testada ml

Imóvel Cadastral Cadastral
Rua dos Engenheiros – Colina da Boa Vista
01 Paula Patrícia Mota 0 175 002 12,30
02 Flávio de Braga 0 175 014 12,30
03 João Heitor de Oliveira Silvano 0 175 004 12,30
04 Luiz Antônio Dovadoni 0 175 005 12,30
05 Luiz Antônio Dovadoni 0 175 006 12,30
06 Milton Pires Batista 0 175 007 12,30
07 AREA - Assossiação Regional dos Engenheiros

e Arquitetos de Avaré e Região 0 553 010 123,52
08 Indústria Gráfica Centenário 0 348 021 55,00
09 Prefeitura Municipal de Avaré – Sistema de

Lazer – Lot. Colina da Boa Vista 0 96,24

Item Contribuinte: Zona Cadastral – SETOR 4 Nº do Nº da Quadra Nº do Lote Testada ml
Imóvel Cadastral Cadastral

Rua Ermínia Cavezzalli Sampaio  (trecho parcial)– Colina da Boa Vista
01 Floripes Alves da Cunha (Espólio) 0 157 005 12,00
02 Floripes Alves da Cunha (Espólio) 0 157 006 12,00
03 Alberto Soares D’Aquino 0 157 007 12,00
04 Albert  Soares D’Aquino 42 157 008 12,00
05 Prefeitura Municipal de Avaré – Sistema de

Lazer – Lot. Colina da Boa Vista 18,07
06 Irene Rosa Rodrigues de Melo 348 022 12,00
07 Célio Antônio ferreira 19 348 023 12,00
08 José Carlos Morseli da Silva 43 348 024 12,00
09 Waldir Fradusco Aquilino 55 348 025 17,80
10 Elisabete Barbosa Antunes 0 348 027 5,00

Item Contribuinte: Zona Cadastral – SETOR 4 Nº do Nº da Quadra Nº do Lote Testada ml
Imóvel Cadastral Cadastral

Rua José Maria Mançano ( trecho parcial) – Colina da Boa Vista
01 Isaías Moisés Silva 0 157 001 12,00
02 Isaías Moisés Silva 0 157 002 12,00
03 Wilson Ferreira Portela 0 157 003 12,00
04 Raphael Moreira Freitas 0 157 004 12,00
05 AREA - Assossiação Regional dos Engenheiros

e Arquitetos de Avaré e Região 0 453 010 55,07

Item Contribuinte: Zona Cadastral – SETOR 4 Nº do Nº da Quadra Nº do Lote Testada ml
Imóvel Cadastral Cadastral

Rua Três – Colina da Boa Vista
01 Prefeitura Municipal de Avaré – Sistema de

 Lazer – Lot. Colina da Boa Vista 0 115,00

Item Contribuinte: Zona Cadastral – SETOR 4 Nº do Nº da Quadra Nº do Lote Testada ml
Imóvel Cadastral Cadastral

Rua Mirassol (trecho parcial) – Parque Residencial Colina Verde
01 Gonçalina Martins de Araújo 399 380 001 12,00
02 Maria Severina Gomes 387 380 002 12,00
03 Afranio Luiz Laureano 0 380 003 12,00
04 José Milton da Silva 0 380 004 12,00
05 Zenilda Pereira Freire 351 380 005 12,00
06 Avareense S/A Imóveis 0 380 006 12,00
07 Leandro Odair Barbosa 0 380 007 19,00
08 Luiz Aleto Neto 0 162 002 12,00
09 Aparecido João Saturnino da Silva 74 162 003 10,00
10 Terezinha de Jesus Dafara 29 162 004 15,00
11 Marlene Aparecida Moretão 44 162 005 15,00
12 Antônio Santos Barbosa 0 162 006 13,07

Item Contribuinte: Zona Cadastral – SETOR 4 Nº do Nº da Quadra Nº do Lote Testada ml
Imóvel Cadastral Cadastral

Rua da Palmeiras (trecho parcial) – Parque Residencial Colina Verde
01 Athail José Vieira 0 162 007 10,00
02 Karina Cerqueira Vieira 441 162 008 12,20
03 Eliane Fogaça carneiro 431 162 009 7,60
04 Jurandir Carlos Nogueira 0 162 016 7,60
05 Juliano Alves Reis Nogueira 0 162 010 15,50
06 Aparecido Pereira 397 162 011 15,00
07 Wanderléia Regina de Castilho 0 164 001 10,64
08 Lourdes de Fátima Gomes da Silva 386 164 002 13,00
09 Paulo Morelli 0 164 003 13,00
10 Silvana Aparecida Sant’Anna 362 164 004 13,00
11 José Francisco Lindo 0 164 005 14,00
12 Teresa Alves da Silva e Outro 338 164 006 15,75

Item Contribuinte: Zona Cadastral – SETOR 4 Nº do Nº da Quadra Nº do Lote Testada ml
Imóvel Cadastral Cadastral

Rua Pinheiros  (trecho parcial)– Parque Residencial Colina Verde
01 Mônica Ortiz 0 166 001 37,90

Item Contribuinte: Zona Cadastral – SETOR 4 Nº do Nº da Quadra Nº do Lote Testada ml
Imóvel Cadastral Cadastral

Avenida Nações Unidas (trecho parcial) – Parque Residencial Colina Verde
01 José Eugênio Holtz de Almeida 0 168 006 13,00
02 Bárbara Fiorato Gagliardi 0 168 007 13,00
03 Edson Clóvis Tegani 0 168 008 13,00
04 Edson Clóvis Tegani 0 168 009 12,00
05 José Zarella Neto 0 168 010 12,00
06 Adelina M. Pereira Jesus 0 168 011 11,25
07 Nilton José Cicone 0 171 001 20,95
08 Cleuza Martha Rocha 0 171 002 20,00
09 Cleuza Martha Rocha 0 171 003 18,00
10 Luiz Antônio Crivelli 680 171 004 18,00
11 Luiz Antônio Crivelli 680 171 005 18,00
12 Cynthia Dias Cristófalo 0 171 006 26,00
13 Marcelo Tiburcio 0 171 007 24,00
14 Clóvis de Oliveira 0 169 010 27,00
15 Fernando César Becca Borges 0 169 018 30,45
16 Eugênio Lourenzo Caputi 0 170 005 28,00
17 Nei Antônio Castro 0 170 010 23,65
18 Rodiner Guidote 0 172 008 29,95
19 Rodiner Guidote 0 172 015 26,40
20 André Ricardo de Oliveira 0 173 031 40,79

Item Contribuinte: Zona Cadastral – SETOR 4 Nº do Nº da Quadra Nº do Lote Testada ml
Imóvel Cadastral Cadastral

Rua Monte Alto (trecho parcial) – Parque Residencial Colina Verde
01 Saulo Fogaça 181 169 011 12,60
02 José Irineu martins 169 169 012 12,00
03 Nilson Bruno Evangelhista 0 169 013 12,00
04 Hermes Cândido de Almeida 0 169 014 12,00
05 M. A de Almeida Empreendimentos 0 169 015 12,00
06 M. A de Almeida Empreendimentos 0 169 016 12,00
07 Nilza Ferreira Albano 109 169 017 12,00
08 Fernando César Becca Borges 0 169 018 14,45
09 Cláudio Pereira dos Santos 193 169 019 12,50
10 José Adão Aizique 0 170 001 26,50
11 José Carlos de Lima 0 170 002 25,50
12 Sueli Convento 0 170 003 16,50
13 Fabio Kerr do Amaral 0 170 004 14,00
14 Eugênio Lourenzo Caputi 0 170 005 9,50
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Item Contribuinte: Zona Cadastral – SETOR 4 Nº do Nº da Quadra Nº do Lote Testada ml
Imóvel Cadastral Cadastral

Rua da Orquídeas  – Parque Residencial Colina Verde
01 José Adão Aizique 99 170 006 26,50
02 Mauro Fernandes 0 170 007 26,00
03 Carlos Ramires 0 170 008 16,00
04 Nei Antônio Castro 0 170 009 13,60
05 Nei Antônio Castro 0 170 010 11,65
06 Antônio carlos César 0 172 001 14,00
07 Luiz Carlos Souza Lara 0 172 002 12,00
08 Flávio José Abade 0 172 003 10,50
09 Irineu Albano 0 172 004 10,50
10 João Manoel Moutinho 0 172 005 11,00
11 Rodiner Guidote 0 172 006 11,00
12 Rodiner Guidote 0 172 007 11,00
13 Rodiner Guidote 0 172 008 15,00

Item Contribuinte: Zona Cadastral – SETOR 4 Nº do Nº da Quadra Nº do Lote Testada ml
Imóvel Cadastral Cadastral

Rua das Paineiras  – Parque Residencial Colina Verde
01 Cândido Avelino da Silva 121 172 009 14,00
02 Sergio Gonçalves Chaddad 0 172 010 16,00
03 Sergio Gonçalves Chaddad 0 172 011 13,60
04 Pedro Quintiliano 91 172 012 13,10
05 Rodiner Guidote 0 172 013 14,00
06 Rodiner Guidote 0 172 014 13,00
07 Rodiner Guidote 0 172 015 24,10
08 Manoel Gaspar 0 173 001 12,00
09 Sebastião da Silva Balbino 592 173 002 11,00
10 Ronaldo de araújo 0 173 003 11,00
11 Maria Salim Curiati 0 173 004 11,00
12 Vânia Edilene Ferreira da Silva 614 173 005 11,00
13 José Carlos da Silva 0 173 006 11,00
14 João Done 636 173 007 11,00
15 Fabrícia Esseo Lima 0 173 008 11,00
16 Terezinha Grieco 0 173 009 9,00

Item Contribuinte: Zona Cadastral – SETOR 4 Nº do Nº da Quadra Nº do Lote Testada ml
Imóvel Cadastral Cadastral

Rua Luiz Bruno  – Parque Residencial Colina Verde
01 Lucente Emp. e Participações Ltda. 0 379 001 15,15
02 Lucente Emp. e Participações Ltda. 0 379 002 12,00
03 Lucente Emp. e Participações Ltda. 0 379 003 10,00
04 Lucente Emp. e Participações Ltda. 0 379 004 10,00
05 Lucente Emp. e Participações Ltda. 0 379 005 10,00
06 Lucente Emp. e Participações Ltda. 0 379 006 10,00
07 Lucente Emp. e Participações Ltda. 0 379 007 10,00
08 Lucente Emp. e Participações Ltda. 0 379 008 10,00
09 Lucente Emp. e Participações Ltda. 0 379 009 10,00
10 Lucente Emp. e Participações Ltda. 0 379 010 12,00
11 Lucente Emp. e Participações Ltda 0 377 005 10,00
12 Lucente Emp. e Participações Ltda 0 377 006 10,00
13 Lucente Emp. e Participações Ltda 0 377 007 10,00
14 Lucente Emp. e Participações Ltda 0 377 008 10,00
15 Lucente Emp. e Participações Ltda 0 377 009 10,00
16 Lucente Emp. e Participações Ltda 0 377 010 10,00
17 Lucente Emp. e Participações Ltda 0 377 011 10,00
18 Lucente Emp. e Participações Ltda 0 377 012 10,00
19 Lucente Emp. e Participações Ltda 0 377 013 10,08
20 Evanildo Benedito de Oliveira 40 381 004 12,50
21 Leandro Valentino da Silva 0 381 005 11,60
22 SABESP – Saneamento Básico do Estado de São Paulo 0 381 007 35,00
23 Adriana de Souza e Outros 0 378 007 10,00
24 Adriana de Souza e Outros 0 378 008 10,00
25 Adriana de Souza e Outros 0 378 009 10,00
26 Adriana de Souza e Outros 110 378 010 11,00
27 Arnaldo de Souza 120 378 011 11,20
28 Flávio Henrique Pinto 130 378 012 12,20
29 Ricardo Wagner Garcia Rodrigues 0 376 012 9,15
30 José Eduardo Rodrigues da Costa 170 376 013 10,00
31 Mariana Rodrigues Afonso 180 376 014 10,00
32 Leonor Calixto Leite 190 376 015 5,00
33 Mathilde Sheuber Brantes Vsques 200 376 016 10,00
34 Osvaldo Fernandes de Brito 210 376 017 10,00
35 Hélio de Jesus Nogueira 0 376 018 10,00
36 José Luiz Proença 230 376 019 10,00
37 Luiz Antônio Conrrado 240 376 020 10,00
38 Luiz Antônio Conrrado 0 376 021 10,00
39 Nelson de Oliveira 260 376 022 10,07
40 Geraldo da Silva 184 376 023 5,00

Item Contribuinte: Zona Cadastral – SETOR 4 Nº do Nº da Quadra Nº do Lote Testada ml
Imóvel Cadastral Cadastral

Avenida Nações Unidas (trecho parcial) – Parque Residencial Colina Verde
01 José Emilio Enz 0 381 006 10,50
02 Prefeitura Municipal de Avaré – Sistema de

Lazer – Alto da Colina 2 0 172 000 37,12
03 Adriana de Souza e outros 0 378 007 23,00
04 Gilberto Takeshi Nogami 0 378 006 21,18

Item Contribuinte: Zona Cadastral – SETOR 4 Nº do Nº da Quadra Nº do Lote Testada ml
Imóvel Cadastral Cadastral

Rua Atilio Del Carlos (trecho parcial) – Parque Residencial Colina Verde
01 Rodrigo Luiz Garcia 0 378 001 24,96
02 Flavio Henrique Pinto 0 378 012 22,00
03 Kleber José e Silva 0 376 011 12,76
04 Antonio Segarra Jr. 0 376 024 13,00
05 Ricardo Wagner Garcia Rodrigues 0 376 012 23,30

Item Contribuinte: Zona Cadastral – SETOR 4 Nº do Nº da Quadra Nº do Lote Testada ml
Imóvel Cadastral Cadastral

Avenida dos Flamboyans (trecho parcial) – Parque Residencial Colina Verde
01 Antonio Santos Barbosa 0 162 006 20,50
02 Erasmo José Silva 0 162 012 20,07
03 Teresa Alves da Silva e outros 0 164 006 12,05
04 Isabel Maria de Souza Santos e outra 0 164 014 13,00
05 Flavio Alves da Silva 301 164 012 13,00
06 Conceição Aparecida Mendes 321 164 013 24,50
07 João Ortiz 0 166 002 25,00
08 Monica Ortiz 0 166 001 12,35
09 Prefeitura Municipal de Avaré- Area non

edificand – marginal do córrego lageado 0 000 000 209,59

Avaré, 23 de Março de 2007.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré.

Edital de Notificação 002/2007
Referente a Carta Convite  nº 018/07
Processo nº 029/07

Contribuição de melhoria de serviços de pavimentação asfáltica e implantação de
guias e sarjetas extrusadas de concreto na Avenida Brasilia, trecho do pavimento
existente até a estrada dos rochas.
O MUNICIPIO DE AVARÉ, inscrito no CGC 46.634.168/001-50, com sede a Praça Juca Novaes, nº
1169, na cidade de Avaré, estado de São Paulo, neste ato representado por seu Prefeito Municipal
Sr. Joselyr Benedito Silvestre, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com a Lei
52.172 de 23 de Outubro de 1996 (Código Tributário Nacional), art. 82, e art. 145, III da Constituição
Federal e com base no Código Tributário Municipal:
FAZ SABER que serão executados os serviços de melhoramentos públicos, conforme discrimina-
ção abaixo, em cumprimento à legislação e às normas pertinentes ao lançamento e a cobrança da
contribuição de melhoria.
Memorial Descritivo para implantação de guias e sarjetas extrusadas de concreto e
pavimentação asfáltica em CBUQ, nos trechos que abaixo se relacionam:
Obra: Execução e pavimentação asfáltica e implantação de guias e sarjetas extrusadas de
concreto.
Local:  Avenida Brasilia, trecho do pavimento existente até estrada dos Rochas.
Quantidade:
Guias/Sarjetas: 317,93 ml
Pavimentação Asfáltica: 1.239,00 m²
Especificações Técnicas:
Serviços:
1º) Guias e Sarjetas
Execução:
Inicialmente, serão construídas as sub bases das guias e sarjetas, utilizando-se uma retro-
escavadeira sobre rodas, para espalhamento e conformação do material granular. Será de-
marcado o alinhamento e nivelamento, pela topografia da contratada, para em seguida serem
moldadas “in loco” as guias e sarjetas em  perfil  continuo  com  maquina  extrusadora,
utilizando-se concreto com fck = 18 Mpa, conforme desenho em anexo. Imediatamente após a
execução das guias, deverá ser feito o aterro atrás das mesmas, na largura do passeio
público, em toda sua extensão.
Observação: Imediatamente após a execução das guias e sarjetas, obrigatoriamente as mesmas
deverão receber regularização e proteção em terra apropriada, devidamente limpa, na largura
necessária dentro do passeio público, evitando assim ações de erosões, desmoronamentos ou
sobrecargas sobre as mesmas, que venha a afetar sua estrutura.
2º)Pavimentação Asfáltica
2.1  -  Preparo e abertura de caixa;
2.2  -  Execução de base de solo-cimento 8% com 18 cm de espessura compactada;
2.3  -  Imprimadura Impermeabilizante;
2.4  -  Imprimadura Ligante;
2.5  -  Camada de Rolamento em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.), na
espessura mínima de 3 cm devidamente compactada com rolos liso e de pneus;
2.6  -  Limpeza da Obra.
Execução:
2.1) Preparo e melhoria do sub-leito:
Será executado com a escarificação do mesmo e, se necessário, fazer a troca do material
imprestável pôr outro de boa qualidade devidamente compactado, obedecendo-se como grau de
compactação 95 % do P.S., dentro das “cotas” exigidas no projeto, inclusive o aterro das ruas e
cortes, se for o caso.
2.2)Execução de base de solo-cimento 6% com 18 cm de espessura compactada;
2.2.1-) Definição:
“Base de solo-cimento ? Camada proveniente de uma mistura íntima compactada de solo, cimento e
água em proporções previamente determinadas por processo próprio de dosagem em laboratório”.
2.2.2-) Condições Gerais:
a-)   Não será permitida a execução dos serviços de base de solo-cimento em dias de chuva;
b-) Todo carregamento de cimento que chegar à obra deverá vir acompanhado de Certificado de
fabricação, com a data de sua fabricação, origem e tudo mais que seja necessário para a sua
caracterização para o fim que se destina.
2.2.3-) Condições Específicas:
a-) Material:
- Cimento Portland
Deverá obedecer todas as exigências da ABNT;
- A água deverá ser isenta de teores nocivos de sais, ácidos, álcalis ou matéria orgânica e outras
substâncias prejudiciais.
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- Os solos empregados na execução da base de solo-cimento serão os provenientes de ocorrên-
cias de materiais, devendo apresentar as seguintes características quando submetidos aos
ensaios:
Passando na peneira de 6,5CM (2 ½”) ............................. 100%
Passando na peneira nº. 4 .................................. de 50 a 100% ................................. + ou -  5%
Passando na peneira nº. 40................................. de 15 a 100% ................................. + ou -  2%
Passando na peneira nº. 200............................... de   5 a  35% .................................. + ou -  2%
Limite de liqüidez, máximo................................................. 40%
Índice de plasticidade, máximo.......................................... 18%
b) Equipamentos:
Para a execução de base de solo-cimento, são indicados os seguintes equipamentos:
- Motoniveladora com escarificador;
- Pulvimisturador capaz de distribuir em espessura uniforme;
- Caminhão pipa capaz de distribuir a água uniformemente e sob pressão;
- Rolos compactadores tipo pé-de-carneiro, liso, liso-vibratório e pneumático;
- Caminhões basculantes;
– Pequenas ferramentas, tais como: pás, enxadas; carrinhos de pneus;
2.2.4-) Execução:
Antes de iniciar a execução, devem ser efetuados a locação e o nivelamento do eixo. A camada
sobre a qual deve ser executada a base deve estar totalmente concluída e com a conformação
geométrica estabelecida no projeto.
a) Transporte e distribuição:
Quando o solo for proveniente de jazidas, deve ser transportado em caminhões basculantes cober-
tos, descarregado na pista e espalhado em camada de espessura e adensamento o mais uniforme
possível, de forma a garantir que a espessura da camada compactada e acabada atenda ao projeto;
b.) Pulverização:
O solo deve ser pulverizado com pulvimisturador em toda a espessura da camada solta;
c.) Distribuição de cimento:
Regularizado o solo pulverizado, de modo a apresentar aproximadamente a seção transversal
projetada, o cimento Portland, nas quantidades especificadas, será distribuído uniformemente na
superfície. Essa operação poderá ser realizada distribuindo-se os sacos transversal e longitudi-
nalmente, assegurando posterior espalhamento uniforme do cimento na superfície do solo na área
correspondente a cada sub-trecho. A operação deve prosseguir até que se obtenha mistura
homogênea em toda a camada. O término da mistura pode ser determinado pela coloração, que
deve ser uniforme, sem áreas de tonalidades diferentes, o que indicaria sua heterogeneidade.
2.2.5-) Adição de água e mistura:
a.) Logo após a execução da mistura do solo com o cimento, adicionar água em quantidade que se
atinja o teor de umidade determinada no ensaio de compactação de campo, mais a parcela de
umidade que compensa a perda por evaporação durante a mistura. A distribuição da água sobre
a camada de solo e cimento dever ser feita por um carro irrigador (pipa) em aplicações sucessivas
até que se alcance o teor de umidade desejado. A quantidade de cimento será determinada pela
contagem do número de sacos distribuídos em determinadas áreas.
b)Homogeneizar a umidade da camada pela passagem do pulvimisturador, após cada aplicação de
água, sendo que, após a última aplicação, ele deve operar até que se consiga mistura homogênea
em toda espessura e largura da camada;
c) O tempo decorrido entre o início da mistura do solo com o cimento na pista, até o final do
umedecimento, não deve exceder de 3 horas.
2.2.6-) Compactação e acabamento:
a.) Iniciar as operações de compactação imediatamente após a distribuição da mistura, verifican-
do-se a espessura da camada solta e o teor de umidade. A compactação deve ser iniciada pelas
bordas da camada e progredir longitudinalmente  para  o centro, nos trechos  em  tangente  e  da
borda interna para a externa nos trechos em curva, de modo que o compressor cubra uniforme-
mente  em cada passada, pelo menos a metade da largura  do seu rastro da passagem anterior,
paralelamente ao eixo da rua.
b) Nos lugares inacessíveis aos compressores ou onde seu emprego não for recomendável, a
compressão deverá ser feita pôr meio de equipamentos de pequeno porte.
c.) Não deve ser permitida a manobra dos rolos compactadores sobre a camada que estiver sendo
compactada e o tempo decorrido entre o início da compactação e o acabamento final da camada
não deve exceder 2 horas.
d.) Estando todo o trecho compactado, deve ser feito acabamento da superfície com a motonive-
ladora e o material cortado deve ser retirado da pista.
e.) O acabamento final deve ser feito com rolos pneumáticos, sendo que a sua espessura média
deverá ser de 18 centímetros.
Um dia antes da execução do solo-cimento na pista, executar:
a-) um ensaio de caracterização;
b-) um ensaio de compactação.
2.3)Imprimadura Impermeabilizante:
Imprimadura impermeabilizante betuminosa - executada com  emulsão asfáltica diluída em quero-
sene (CM30)  com  aplicação de um litro pôr metro quadrado, com a finalidade de conferir certa
coesão na parte superior da base e preservar contra a penetração da água.
2.4)Imprimadura Ligante:
Imprimadura  Ligante  betuminosa  - executada com emulsão  asfáltica  (RR2C),  com aplicação de
0,8 litros  pôr  metro quadrado que servirá como pintura de ligação.
A distribuição  do  betume  será executada pôr um caminhão  tanque  espargidor  de asfalto, provido
de  maçaricos  autogeradores, sistema de circulação  para  enchimento  do  tanque,  circulação na
barra  ou caneta com retorno para o tanque e descarga do tanque acionados pôr bomba.
2.5)Capa de concreto asfáltico (em C.B.U.Q.)
Após  a  imprimação ligante, será feita uma camada de rolamento  compactada,  obedecendo  às
especificações próprias quanto à faixa granulométrica.
Para  o  transporte  da massa asfáltica até o local de aplicação,  serão  utilizados  caminhões
basculantes, cuja caçamba  deverá ser recoberta com lona. O espalhamento do material  asfáltico
será  executado  com vibro-acabadora sobre  esteiras, a qual possui controle eletrônico para a
conformação  de  suas  seções  transversais  e longitudinais.
A espessura  da  camada  de concreto betuminoso usinado a quente (C.B.U.Q.) será de 3 cm
devidamente compactada.

2.6 - Limpeza da obra.
Consiste na retirada dos entulhos, materiais inserviveis e das sobras oriundas dos serviços
executados, com remoção para bota fora.
2- CRITÉRIOS DA COBRANÇA
2.1– Será lançada aos contribuintes lindeiros das vias publicas beneficiadas pela contribuição de
melhoria, a importância dispendida pelo Município, no total de R$ 686.555,90 (seiscentos e oitenta
e seis mil, quinhentos e cinqüenta e cinco reais e noventa centavos), considerando a testada real
dos imóveis particulares mais os imóveis de domínio ou propriedade da municipalidade, que será a
cargo da mesma.
Observação: O valor global constante acima refere – se a valores atribuídos somente à somatória
do custo das vias publicas constantes no item 01 deste edital, parte integrante da concorrência
publica citadas no cabeçalho inicial também deste edital.
2.2- A importância a ser rateada acarretará, aos contribuintes, a valorização de seus imóveis na
proporção de 30% (Trinta por cento).
2.3- Os valores do metro linear de testadas para cobrança de contribuição de melhorias referente
á pavimentação asfaltica e implantação de guias extrusadas será o seguinte, considerando-se a
largura do leito carroçável da  via publica abaixo relacionada:
- Avenida Brasilia: trecho da pavimentação existente até a estrada dos rochas.
Pavimentação asfáltica e implantação de guias e sarjetas extrusadas de concreto : R$ 138,68
(cento e trinta e oito reais e sessenta e oito centavos) por metro linear de testada.
Observação: Para incidência da cobrança da contribuição de melhorias aos beneficiados, consi-
derando-se todos os serviços previstos na referida contratação, bem como ficará a cargo da
municipalidade toda testada que for incidida sobre áreas de propriedade ou domínio da municipa-
lidade, inclusive testadas que incidirem sobre embocaduras de outras ruas.
3- CRITÉRIOS DE PAGAMENTO
Os proprietários dos imóveis relacionados no final deste Edital deverão requerer o parcelamento
das contribuições de melhoria, prevista neste Edital, cujos prazos de pagamento é o previsto no
ordenamento jurídico Municipal, bem como, os pagamentos que poderão ser feitos a vista.
4- ÁREA A SER BENEFICIADA
Os trabalhos descritos beneficiarão diretamente os proprietários dos imóveis situados na via
pública no local a ser executado o serviço, quais sejam: aquele descrito no item 1.
5 – BENEFICIO E VALORIZAÇÃO
O benefício desse melhoramento representará uma valorização sobre o imóvel, atualizado à época dos
serviços acrescidos da parcela correspondente ao valor dos serviços. Tendo em vista que estes
serviços valorizarão diretamente imóveis onde os mesmos serão executados, o fator de absorção de
benefício pelo proprietário será de 30% (Trinta por cento) do valor dos serviços correspondentes à
testada de cada imóvel, descontados as áreas verdes, cruzamentos e prédios públicos.
6 – PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO
Os proprietários beneficiados, bem como, demais munícipes, poderão oferecer impugnação a
qualquer dos elementos do presente Edital, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da
publicação deste, cabendo ao impugnante o ônus da prova. A apresentação de impugnação não
implicará na suspensão ou inicio das obras.
Item Contribuinte: Zona Cadastral – SETOR 5 Nº do Nº da Quadra Nº do Lote Testada ml

Imóvel Cadastral Cadastral
Avenida Brasilia – Vila Cidade Jardim
01 Zilda Perez de Paula Assis 0 032 001 10,00
02 Zilda Perez de Paula Assis 0 032 002 10,00
03 Zilda Perez de Paula Assis 0 032 003 10,00
04 Zilda Perez de Paula Assis 0 032 004 10,00
05 Zilda Perez de Paula Assis 0 032 005 10,00
06 Zilda Perez de Paula Assis 0 032 006 22,00
07 Maria Conceição Assis F. Santos 0 031 008 10,00
08 Maria Conceição Assis F. Santos 0 031 009 10,00
09 Maria Conceição Assis F. Santos 0 031 010 10,00
10 Igreja Batista de Esperança 0 031 011 10,00
11 Igreja Batista de Esperança 0 031 012 10,00
12 Igreja Batista de Esperança 0 031 013 10,00
13 Wafar – Incorporação e Construção LTDA 0 341 001 96,30
14 Wafar – Incorporação e Construção LTDA 0 342 001 67,43
15 Mario Eugênio Lorenzetti 0 335 008 11,79

Avaré, 23 de Março de 2007.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré.
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VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Comunicado de DEFERIMENTO referente a: Protocolo:1805/06
Data de Protocolo:30/11/2006 CEVS:350450301-851-000102-1-
9 Data de Validade:30/06/2007 Razão Social:LILIAN DOS SAN-
TOS MANGULI SILVESTRE CNPJ/CPF:15731262845
Endereço:RUA SANTA CATARINA,1981 SALA 03 CENTRO
Município:AVARÉ CEP:18700-120 UF:SP Resp. Legal:LILIAN DOS
SANTOS MANGULI SILVESTRE CPF:157.312.628-45 Resp.
Técnico:LILIAN DOS SANTOS MANGULI SILVESTRE
CPF:157.312.628-45 CBO: Conselho Prof: No. Inscr.: UF:SP.
O Diretor da VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE AVARÉ.
Defere a Renovação de Licença Funcionamento do Estabeleci-
mento. O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação
vigente e observar as boas práticas referentes as atividades
prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumpri-
mento  de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cance-
lamento  deste documento.
AVARÉ, quinta-feira, 25 de janeiro de 2007.

Comunicado de DEFERIMENTO referente a: Protocolo:1807/06
Data de Protocolo:01/12/2006 CEVS:350450301-851-000019-1-
0 Data de Validade:30/06/2007 Razão Social:RODRIGO PERES
IGNACIO CNPJ/CPF:21258722852 Endereço:RUA DISTRITO FE-
DERAL,1174  CENTRO Município:AVARÉ CEP:18700-000 UF:SP
Resp. Legal:RODRIGO PERES IGNACIO CPF:212.587.228-52
Resp. Técnico:RODRIGO PERES IGNACIO CPF:212. .587.228-52
CBO: Conselho Prof: No. Inscr.: UF:SP. O Diretor da VIGILÂNCIA
SANITÁRIA MUNICIPAL DE AVARÉ. Defere a Renovação de Li-
cença Funcionamento do Estabelecimento. O(s) responsável(s)
assume(m) cumprir a legislação  vigente e observar as boas
práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil
e criminalmente pelo não cumprimento  de tais exigências, fican-
do inclusive sujeito(s) ao cancelamento  deste documento.
AVARÉ, quinta-feira, 25 de janeiro de 2007.

Comunicado de DEFERIMENTO referente a: Protocolo:1816/06
Data de Protocolo:04/12/2006 CEVS:350450301-851-000221-1-
0 Data de Validade:30/06/2007 Razão Social:EDSON HIROSHI
MURAKAMI CNPJ/CPF:29251713898 Endereço:RUA RIO GRAN-
DE DO NORTE,1462  CENTRO Município:AVARÉ CEP:18700-230
UF:SP Resp. Legal:EDSON HIROSHI MURAKAMI
CPF:292.517.138-98 Resp. Técnico:EDSON HIROSHI MURAKA-
MI CPF:292.517.138-98 CBO: Conselho Prof: No. Inscr.: UF:SP.
O Diretor da VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE AVARÉ.
Defere a Renovação de Licença Funcionamento do Estabeleci-
mento. O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação
vigente e observar as boas práticas referentes as atividades
prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumpri-
mento  de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cance-
lamento  deste documento.
AVARÉ, quinta-feira, 25 de janeiro de 2007.

Comunicado de DEFERIMENTO referente a: Protocolo:1817/06
Data de Protocolo:04/12/2006 CEVS:350450301-851-000134-1-
2 Data de Validade:30/06/2007 Razão Social:RENATO LEAL
GOMES HENRIQUES CNPJ/CPF:08177900803 Endereço:RUA MI-
NAS GERAIS,1242  CENTRO Município:AVARÉ CEP:18700-100
UF:SP Resp. Legal:RENATO LEAL GOMES HENRIQUES
CPF:081.779.008-03 Resp. Técnico:RENATO LEAL GOMES HEN-
RIQUES CPF:081.779.008-03 CBO: Conselho Prof: No. Inscr.:
UF:SP. O Diretor da VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE AVA-
RÉ. Defere a Renovação de Licença Funcionamento do Estabe-
lecimento. O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação
vigente e observar as boas práticas referentes as atividades
prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumpri-
mento  de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cance-
lamento  deste documento.
AVARÉ, quinta-feira, 25 de janeiro de 2007.

Comunicado de DEFERIMENTO referente a: Protocolo:1818/06
Data de Protocolo:04/12/2006 CEVS:350450301-851-000179-1-
4 Data de Validade:30/06/2007 Razão Social:CONSULTORIO
ODONTOLÓGICO G ZIROLDO CNPJ/CPF:49003186987
Endereço:PIAUI,1514  CENTRO Município:AVARÉ CEP:17000-030
UF:SP Resp. Legal:DR GITON ZIROLDO CPF:490.031.869-87
Resp. Técnico:DR GITON ZIROLDO CPF:490.031. .869-87 CBO:
Conselho Prof: No. Inscr.: UF:SP. O Diretor da VIGILÂNCIA SANI-
TÁRIA MUNICIPAL DE AVARÉ. Defere a Renovação de Licença
Funcionamento do Estabelecimento. O(s) responsável(s)
assume(m) cumprir a legislação  vigente e observar as boas
práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil
e criminalmente pelo não cumprimento  de tais exigências, fican-
do inclusive sujeito(s) ao cancelamento  deste documento.
AVARÉ, quinta-feira, 25 de janeiro de 2007.
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Mais uma vez Avaré sedia Congresso Quarto de Milha
Quartistas de todo o

Brasil estão aguardando
com muita ansiedade a
hora que abrirão as por-
teiras para o XVII Con-
gresso Brasileiro da Raça
Quarto de Milha, que
ocorrerá no Parque Fer-
nando Cruz Pimentel
(EMAPA), em Avaré. O
evento organizado pela
ABQM (Associação Bra-
sileira de Criadores de Ca-
valo Quarto de Milha)
acontecerá de 17 a 22 de
abril, onde os cowboys dis-
putarão a cobiçada fivela
de campeões brasileiros
em 14 diferentes modali-
dades, num show esporti-
vo de técnica e versatili-
dade. Além das provas,
estão marcados também
quatro leilões, entre eles,
o Oficial da ABQM, que
acontecerá no dia 20.

No ano passado, o
Congresso também
ocorreu em Avaré e
atraiu 3.285 inscrições e

No ano passado o evento atraiu 3.285 inscrições e 1,5 mil cavalos
1,5 mil cavalos. Confor-
me cálculos da entidade,
esse evento cresce anu-
almente entre 10 e 15%.
Se forem confirmadas
essas previsões históri-
cas, para este ano o Par-
que de Exposições vai
alojar mais de 1.600 ca-
valos, incluíndo os ani-
mais de leilões e cerca
de 3,5 mil inscrições. É
estimado também um pú-
blico de cinco mil pesso-

as por dia para acompa-
nhar de perto as provas.

Apesar do nome
“Congresso”, o evento
não é composto por pales-
tras e temas técnicos, mas
temperado com pura adre-
nalina e disputas acirradas,
consagrando o cavaleiro,
o cavalo e toda árvore
genealógica do animal.
“Um título desses é moti-
vo de orgulho e a consa-
gração de todo um traba-

lho, tanto do treinador
como do haras que ele re-
presenta”, avalia o presi-
dente da ABQM, Ovídio
Vieira Ferreira. Além des-
sa consagração, a parte
social também é muito va-
lorizada, pois reúne famí-
lias de todo o Brasil, com
um clima alegre, descon-
traído, com muitas festas
nos caminhões e troca de
experiências entre os cri-
adores de vários Estados.

Mobilização marca o
Dia Mundial da Água

MÁRIO BIXIGA

A Secretaria Munici-
pal do Meio Ambiente
realizou na última quinta-
feira (dia 22/03) uma
mobilização no Largo
São João. O evento acon-
teceu em comemoração
ao Dia Mundial da Água,
comemorado neste dia.

O objetivo do evento
foi informar, ilustrar e edu-
car as pessoas sobre a im-
portância da conscientiza-
ção sobre o meio ambien-
te e principalmente a água.

As pessoas que
acompanharam o even-
to, receberam orienta-
ções sobre a redução do
consumo de água e de
energia elétrica; a impor-
tância sobre evitar a po-
luição dos rios, além de
noções sobre coleta se-
letiva e reaproveitamen-
to de embalagens.

Realização do evento foi possível graças as parcerias

O evento contou com
parcerias importantes
como Sabesp, Secretaria
Municipal de Educação,
Polícia Ambiental, Vigi-
lância Sanitária, Escolas
Particulares, alunas do
curso de serviço social da
FSP, Secretaria Munici-
pal de Comunicação, Vi-
veiro de Mudas Avaré,
Tiro de Guerra, Projeto
Reciclarte e Grupo de
Teatro.

As parcerias têm
sido importante nas
ações da Secretaria
Municipal do meio Am-
biente. Através destas
parcerias vários proje-
tos puderam ser colo-
cados em prática como:
Operação Praia Limpa,
Ação Cidadania para
Mulheres e Dia Mundi-
al da Água.

Estão programadas
provas de Rédeas,
Western Pleasure,
Apartação, Team Pen-
ning, Laço (bezerro e
em dupla), Maneabili-
dade e Velocidade, Três
e Cinco Tambores,
Seis Balizas, Working
Cow Horse e Confor-
mação.

O evento conta com o
apoio da Prefeitura da Es-
tância Turística de Avaré.

Copa Futurity
Antes do início do

Congresso Quarto de
Milha, Avaré estará rece-
bendo, também no Recin-
to da Emapa, de 13 a 15
de abril, a I Copa e Futu-
rity Haras São Matheus,
da linhagem de Confor-
mação. Paralelamente ao
evento acontece a clínica
de conformação para juí-
zes, ministrada por Mr.
Jim Heird (AQHA).

A Secretaria Mu-
nicipal da Saúde prepa-
rou uma semana intei-
ra dedicada à vacina-
ção tríplice viral, contra
sarampo, caxumba e
rubéola para crianças
de 1 a 6 anos. Será de
26 de março a 6 de
abril. A idéia é que os
pais levem as crianças
aos postos durante es-
tes dias, para imuniza-
las contra as doenças.

As vacinas podem
ser tomadas das 8 às 16
horas no Centro de Saú-
de I (Rua Acre, 1281),
PAS Bonsucesso (Rua

Crianças de 1 a 6 anos devem
receber a vacina tríplice viral

Maneco Dionísio, 318),
PAS Jardim Brasil (Av.
Salim Antonio Curiati, s/
nº), PAS Brabância (Pra-
ça Armando de Paula
Assis, s/nº), PAS Bairro
Alto (Rua Minas Gerais,
s/nº) e PAS Vera Cruz
(Rua Manoel dos Santos
Callado, 311).

Em todo o Estado a
expectativa é vacinar 130
mil crianças. Os 3.500
postos do Estado já es-
tão com cerca de 400 mil
doses da vacina. A ori-
entação é que os respon-
sáveis pelas crianças
consultem a caderneta

de vacinação e, havendo
alguma dose em atraso,
procurem o posto de saú-
de mais próximo. Na dú-
vida vale levar a criança
ao posto.

As crianças recebe-
rão a vacina Tríplice Vi-
ral, que concentra imuni-
zantes para as três doen-
ças. A cobertura dessa
vacina no Estado de São
Paulo é de 97,3%, acima
dos 95% preconizados
pelo Ministério da Saúde.
Mesmo assim o governo
do Estado resolveu refor-
çar a vacinação.

São Paulo não tem

caso de sarampo des-
de 2000. Rubéola tam-
bém vem mostrando
queda. Mesmo assim o
objetivo é melhorar os
índices.

O esquema de va-
cinação da Tríplice Vi-
ral funciona da seguin-
te forma: primeira dose
ao 1º ano de idade; se-
gunda dose dos 4 aos 6
anos de idade.

As pessoas que es-
tiverem com outras va-
cinas em atraso tam-
bém poderão aproveitar
a ocasião para comple-
tar a caderneta.


