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PREFEITA LILIAN MANGULI SILVESTRE

E D U C A Ç Ã O  I N F A N T I L :

Prefeitura inaugura a nova escola da Vila Jardim
Na última quinta-fei-

ra, a Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré
inaugurou a nova Escola
Municipal da Vila Cida-
de Jardim, localizado na
Avenida Getúlio Vargas,
que foi denominada
EMEB “Professora Su-
leide Maria de Amaral
Bueno”. Página 13.

MÁRIO BIXIGA

Prefeitura amplia
PAS da Vila Jardim

MÁRIO BIXIGA

S A Ú D E  P Ú B L I C A :

Com objetivo de
reestruturar o prédio
onde funciona o PAS
do bairro Vila Jardim
localizado na Praça
Dr. Armando de Paula
Assis, a Prefeitura da
Estância Turística de
Avaré inaugurou na úl-
tima quinta-feira, a
ampliação e reforma
geral daquele prédio,

tendo sido construído
mais quatro salas de
atendimento e sanitá-
rios, possibilitando
assim um atendimen-
to de melhor qualida-
de a população da
Vila Jardim, Bairro
Brabância, Vila Ope-
rária, Vila Esperança
e outros bairro adja-
centes.

F E S T  C O U N T R Y :

Preparativos para
a 8ª Fest Country

continuam em
ritmo acelerado

Página 28.

PAS DA VILA JARDIM
RECÉM AMPLIADO

EMEB PROFESSORA SULEIDE
MARIA DE AMARAL BUENO
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Distribuidora Avaré de Publicações - Rua Rio
de Janeiro, 1626
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CARTÕES DA ZONA AZUL

PREFEITA LILIAN MANGULI SILVESTRE

MÁRIO BIXIGA

Investimentos constantes, por parte da municipali-
dade, na manutenção e melhorias da malha viária urbana
e rural , e implantação sinalizações garantem melhor flui-

Informativo

Secretaria Municipal dos Transportes e Sistema Viário
dez da frota de veículos registrada no município que con-
forme relatório atual é de 52.478, garantindo também
comprovada redução de acidentes.

DESCRIÇÃO QUANTIDADE
AUTOMÓVEL 31990
MOTOCICLO 8191
CAMIONETA 4144
MOTONETA 2143
CAMINHÃO 2076
CAMINHONETE 1537
REBOQUE 922
ONIBUS 391
CAMINHÃO TRATOR 302
SEMI – REBOQUE 302
CICLOMOTO 215

RELATÓRIO DE FROTA DE VEÍCULOS EM GERAL REGISTRADOS
NO MUNICÍPIO DE AVARÉ EM 21 DE NOVEMBRO DE 2008

FONTE DE QUANTIDADE DE VEÍCULOS: PRODESP – Companhia de Processamentos do Estado de São Paulo
FONTE DE QUANTIDADE DE BICICLETAS: DEMUTRAN – Departamento Municipal de Trânsito

MICRO ONIBUS 134
UTILITÁRIO 59
TRICICLO 31
TIPO NÃO INFORMADO 25
TRATOR MISTO 7
SIDE – CAR 6
TRATOR RODAS 3
TOTAL 52.478

BICICLETAS
EMPLACADAS 7.800
CADASTRADAS 8.020
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DEMONSTRATIVOS

AVISO AO PÚBLICO

Senhores Comerciantes e
demais empresários em geral:

Quando vossos estabelecimentos comerciais receberem fiscalização de agen-
tes desta municipalidade, em qualquer âmbito de suas atividades, e caso vos-
sa senhoria venha a considerar o referido ato improcedente, injusto e arbitrário,
por gentileza protocolar requerimento com endereço completo junto ao Proto-
colo do Paço Municipal, a Praça Juca Novaes, 1169, no horário das 13h00 às
17h00, dias úteis expondo sua reclamação.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
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COMUNICADO
O PROGRAMA LUZ PARA TODOS do
Governo Federal, está reaberto para a

zona rural do município de Avaré.

INFORMAÇÕES 08007722196
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COMUNICADO
A ALL AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA,

que administra quase 13 mil quilômetros de linha
férrea no Brasil, criou um canal de comunicação

para atendimento a emergências.
Ligue 08007015075

Retire gratuitamente o Semanário Oficial da Estância
Turística de Avaré no Paço Municipal,

Centro Administrativo e nas Bancas de Jornais
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E D U C A Ç Ã O  I N F A N T I L :

Prefeitura inaugura a nova escola da Vila Jardim
Na última quinta-feira,

a Prefeitura da Estância
Turística de Avaré inaugu-
rou a nova Escola Muni-
cipal da Vila Cidade Jar-
dim, localizado na Aveni-
da Getúlio Vargas, que foi
denominada EMEB
“Professora Suleide Ma-
ria de Amaral Bueno”.

Construída com re-
cursos próprios do mu-
nicípio, o novo prédio
escolar tem 943,49 mts2
de construção sobre um
terreno de 5.566,47 mts,
o qual conta com oito
salas de aula, área de
refeitório, administração,
zeladoria e quadra poli-
esportiva que atenderá a
grande demanda de alu-
nos daquela localidade.

MÁRIO BIXIGA

Prefeitura já deu início a construção da nova escola Professora Licinia Guazzelli

A Prefeitura da Es-
tância Turística de Avaré
já deu início às obras de
construção da nova es-
cola Professora Licinia
Guazzelli, localizada jun-

SECRETARIA DE OBRAS

Anteprojeto do novo prédio da escola Professora
Licinia Guazzellito a Avenida Major Ran-

gel na esquina com a Rua
Amazonas.

Essa obra vem ao en-
contro do anseio dos alu-
nos daquela instituição de

ensino que funcionava pró-
ximo a Cozinha Piloto,
onde o prédio já oferecia
descaracterização cons-
trutiva, com goteiras, des-
locamento de reboco e anti

funcionalidade para o exer-
cício docente adequado.

A nova obra é com-
posta por salas de aula,
administração, refeitório e
área para lazer e foi pro-

jetada de forma que ve-
nha a atender as normas e
especificações do código
sanitário para melhor
aproveitamento do ensino

aos alunos, que proviso-
riamente estão abrigados
de forma adequada no
antigo Centrinho ao lado
da nova construção.
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 T U R I S M O  /  U R B A N I S M O :

A Prefeitura da Es-
tância Turística de Ava-
ré, através da empresa
contratada, está realizan-
do a pavimentação asfál-
tica da Avenida Copaca-
bana no Loteamento Pon-
ta dos Cambarás.

A referida obra está
sendo executada com re-
cursos provenientes do
DADE e o término está
previsto para o final da
próxima semana, ressal-
tando que essa obra faz
parte do projeto de urba-
nização do Loteamento
Ponta dos Cambarás, que
também beneficiará os
loteamentos Vivenda do
Solemar, Vilage Cabo
Santa Bárbara e Lotea-
mento Lambari localiza-
dos nas adjacências.

Prefeitura pavimenta Avenida Copacabana na Ponta dos Cambarás
MÁRIO BIXIGA

Num projeto de le-
var  a  urbanização
através da pavimenta-
ção urbana, a Prefei-
tura da Estância Turís-
tica de Avaré, está fi-
nalizando as obras de
pavimentação das
pr incipais  v ias  de
acesso in terno do
bairro Costa Azul.

As obras  es tão
sendo realizadas com
recursos próprios do
município e tem por
objetivo criar uma
nova infra-estrutura
para aquele bairro,
que está entre os de
maior desenvolvimen-
to da orla da Represa
Jurumirim no municí-
pio de Avaré

Pavimentação das principais Avenidas do Bairro
Costa Azul já estão em fase de finalização

MÁRIO BIXIGA
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I N T E G R A Ç Ã O  U R B A N A :

Com o objetivo de
criar um novo acesso a
Rodovia SP 255, a Pre-
feitura da Estância Turísti-

Projeto de Marginal oferecerá novo acesso a
Rodovia SP 255 e a integração entre bairros

ca de Avaré está projetan-
do uma nova marginal da
Rodovia SP 255, a qual
estará partindo do inicio da

SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES E SISTEMA VIÁRIO

SP Vias atende solicitação da prefeitura e instala novas coberturas de ônibus
A Concessionária SP

Vias está instalando três
coberturas de ônibus jun-
to a Rodovia SP 255,
sendo um no Loteamen-
to O Estribo, outra na
entrada do Lago Bra-
bância e a última nas pro-
ximidades do Posto Bi-
zungão.

A reivindicação da
prefeitura através de ofí-
cio aquele órgão tem
como objetivo a implan-

Avenida Prefeito Misael
Eufrásio Leal, onde segui-
rá margeando a referida
Rodovia até o Loteamen-

to Alto da Colina, e sen-
do incorporada a Margi-
nal Engenheiro Gilberto de
Azevedo Maio.

Esse projeto visa tam-
bém à construção de uma
nova rotatória que sairá na
Rodovia SP 255, de quem

vai da Avenida Misael
para os bairros, projeto
esse que já está em apro-
vação junto a ARTESP.

MÁRIO BIXIGA

tação dessas novas co-
berturas para maior con-
forto dos usuários.

Na foto ao lado ve-
mos a instalação da co-
bertura para usuários de
ônibus sendo instaladas
pela SP Vias nas proxi-
midades da saída do
Lago Brabância, onde
era muito reivindicada
pela população do bair-
ro Brabância que se uti-
liza daquele local.

COBERTURA DE ÔNIBUS NA
SAÍDA DO LAGO BRABÂNCIA
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O P O R T U N I D A D E :

Banco do Povo de Avaré participa de Mutirão do Microcrédito
DIVULGAÇÃO

No último dia 25, foi
realizado em todo o Es-
tado de São Paulo o
Mutirão do Microcrédi-
to do Banco do Povo
Paulista junto ao Banco
Nossa Caixa.

Atualmente o Estado
possui 435 unidades e to-
dos os  agentes de crédito
com seu empenho realiza-
ram mais de 1.000 contra-
tos assinados no mesmo dia.

Em Avaré foram re-
alizados quatro contratos
que ainda possui uma
carteira de crédito dispo-
nível para a população.

De acordo com a
Secretaria da Indústria e
Comércio, o Mutirão
teve como objetivo pro-
mover os negócios, além
de mostrar à população
que a Instituição tem cré-
dito a oferecer, apesar da
crise econômica que es-
tamos vivenciando mun-
dialmente.

O Banco do Povo
agradece a Prefeitura
Municipal da Estância
Turística de Avaré, jun-
tamente com a Secreta-
ria de Indústria, Comér-
cio e Desenvolvimento

Econômico, ao Banco
Nossa Caixa e aos seus
clientes pela grande co-
laboração.

Comunicado
Você micro empre-

endedor, que precisa
comprar máquinas, equi-
pamentos, ferramentas,
mercadorias e matérias-
primas, procure o Banco
do Povo Paulista, situa-
do à Rua Rio Grande do
Sul, nº 1810, Avaré  –SP
- Telefone (14)  3732-
6101 e 3731-2657

Falar com Bruna ou
Andréia.



LEGISLATIVO

LEI N.º 1. 132, de 27 de Novembro de 2008
(Disciplina a nomeação para cargos em comissão “ad nutum”

no âmbito da administração pública direta e indireta do Município
de Avaré e dá outras providências)

Autoria:- Vereadora Marialva Biazon.
LUIZ OTÁVIO CLIVATTI, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ, FAÇO SABER QUE A CÃ-
MARA APROVOU E EU, NOS TERMOS DO ARTIGO 43, § 7º, DA LEI
ORGÂNICA DO MUNICIPIO, PROMULGO A SEGUINTE LEI:
Artigo 1º - A Administração Pública direta e indireta do Município
de Avaré para nomeação de cargos em Comissão “Ad nutum”
deverá observar o preconizado na Lei Orgânica Municipal, e tam-
bém ao seguinte:
I – Ser de nacionalidade brasileira;
II – Estar em pleno gozo dos direitos políticos;
III – Ter quitação das obrigações militares e eleitorais;
IV – Ter nível de escolaridade compatível e exigido para o exercí-
cio do cargo;
V – Ter idade mínima de dezoito anos;
VI – Possuir aptidão física e mental;
VII – Apresentar declaração de bens e valores no momento da
nomeação, bem como no ato da exoneração;
VIII – Apresentar declaração de acumulação de cargos, empre-
gos e funções, com horário de trabalho.
IX - Publicar o ato de nomeação no Semanário Oficial do Município.
Artigo 2.º - Fica proibido a nomeação de cônjuge, compa-
nheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinida-
de, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomean-
te ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investido
em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o
exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou, ain-
da, de função gratificada na Administração direta e indire-
ta, nos Poderes Executivo e Legislativo no âmbito do Mu-
nicípio da Estância Turística de Avaré, compreendido o
ajuste mediante designações recíprocas.
Artigo 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré, aos 27 de No-
vembro de 2008.

LUIZ OTÁVIO CLIVATTI
Presidente

DECRETO LEGISLATIVO N º 217/2008
(Dispõe sobre outorga de Título de Cidadão Avareense ao

Sr. CARLOS MACÁRIO e dá outras providências).

A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
DECRETA:-
Artigo 1º - Fica concedido o Título de “CIDADÃO AVAREENSE” ao
SR. CARLOS MACÁRIO, pelos relevantes serviços prestados à
comunidade avareense.
Parágrafo Único – A entrega da referida honraria dar-se-á
em Sessão Solene previamente convocada, em comum
acordo com o homenageado.
Artigo 2º - Fica o Sr. Presidente da Câmara autorizado a
utilizar dos recursos previstos no Orçamento vigente do
Legislativo para atender as despesas com a solenidade.
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré, 25 de Novem-
bro de 2008.

Publicado e Registrado na Secretaria da Câmara Munici-
pal na data supra

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Diretor Geral

Projeto de Decreto Legislativo nº 009/2008;
Autoria: Mesa Diretora;
Aprovado por unanimidade em Sessão Extraordinária de 17/11/2008.

DECRETO LEGISLATIVO N º 218/2008
(Dispõe sobre outorga de Título de Cidadão Avareense ao
Sr. CARLOS ALBERTO FALANGHE MACÁRIO e dá outras

providências).
A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ DE-
CRETA:-
Artigo 1º - Fica concedido o Título de “CIDADÃO AVAREENSE” ao
SR. CARLOS ALBERTO FALANGHE MACÁRIO, pelos relevan-
tes serviços prestados à comunidade avareense.
Parágrafo Único – A entrega da referida honraria dar-se-á em
Sessão Solene previamente convocada, em comum acordo com
o homenageado.
Artigo 2º - Fica o Sr. Presidente da Câmara autorizado a utilizar
dos recursos previstos no Orçamento vigente do Legislativo para
atender as despesas com a solenidade.
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré, 25 de Novem-
bro de 2008.

GERALDO LAUDEMIR
URBANO DA COSTA

2º Secretário

LUIZ OTÁVIO CLIVATTI
Presidente

APARECIDO FERNANDES
JUNIOR

Vice-Presidente

ROSANA A.UBALDO
RIBEIRO PAULUCCI

1º Secretário

Publicado e Registrado na Secretaria da Câmara Municipal na
data supra

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Diretor Geral

Projeto de Decreto Legislativo nº 10/2008;
Autoria: - Ver. Luiz Otávio Clivatti; e
Aprovado por unanimidade em Sessão Extraordinária de 25/11/2008.

GERALDO LAUDEMIR
URBANO DA COSTA

2º Secretário

LUIZ OTÁVIO CLIVATTI
Presidente

APARECIDO FERNANDES
JUNIOR

Vice-Presidente

ROSANA A.UBALDO
RIBEIRO PAULUCCI

1º Secretário

INEDITORIAIS

Conselho Municipal da Assistência Social
CMAS

Lei Federal nº 8.742/93               Lei Municipal nº 237/98

Decreto 1186/06
A Secretaria Municipal do Bem Estar Social vem por meio
deste convocar os Conselheiros do CMAS para participa-
rem da reunião que será realizada no próximo dia 04/12/
08 às 09:00h na SMBES/Sala dos Conselhos Municipais ,
situado a Rua Rio Grande do Sul, 1750 – Centro.
No aguardo de podermos contar com a presença de todos, agra-
decemos antecipadamente.
Informações: (014) 3732-6599 / 3731-2034 – Ramal – 204 -Valdi-
rene Moura S. Goulart

Conselheiros Convocados:
Represent. Secretaria M. Bem Estar Social
· Titular: Ana Maria Silvestre Costa – Presidente
· Suplente: Ana Lúcia Bakr – Vice-Presidente
Represent. Secretaria M. da Educação
· Titular: Carolina Verpa Corrêa Martins
· Suplente: Terezinha de Fátima Soares Montovani
Represent. Secretaria M. da Saúde
· Titular: Margareth Mota Garcia
· Suplente: Hilda Gambini Uiema
Represent. Secretaria M. Planejamento (CDHU)
· Titular: Silvana de Sena
· Suplente: Luiz Alberto Veiga de Sant’anna
Represent. Secretaria M. Turísmo
· Titular: Tadeu Florentino de Almeida
· Suplente: Elaine Cristina Gomes Martins
Represent. Entidades de Atendimento a Infância e Juventude
· Titular: Gláucia Regina Fávero Hoffmann
· Suplente: Marcos Guazzelli Neto
Represent. Entid. E Assoc. Atendimento a Criança e Ado-
lescente com Deficiência
· Titular: Aurora Beatriz Tonini
· Suplente: Vera Lúcia C. Gárcia
Represent. Entidades Prestadoras de Serviços Assistenciais
· Titular: José Marcos Guazzelli Filho
Represent. Entidades da 3ª Idade
· Titular: Ivani Contini – Secretária
· Suplente: Joana Aparecida Biazon Burini

CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
CMI

Lei Federal nº 8.842/94                       Lei Municipal 33/97

Decreto – 1712/08
A Secretaria Municipal do Bem Estar Social vem por meio deste
convocar os Conselheiros do CMI para participarem da reu-
nião que se realizará no próximo dia 03/12/08 às 15:00h na Se-
cretaria M. Bem Estar Social/Sala dos Conselhos Munici-
pais , situado a Rua Rio Grande do Sul, 1750 – Centro.
No aguardo de podermos contar com a presença de todos, agra-
decemos antecipadamente.
Informações: (014) 3732-6599 / 3731-2034 – Ramal – 204 – Val-
direne Moura S. Goulart
Representantes do Gabinete do Prefeito
· Titular:- Celso Ferreira da Silva Filho
· Suplente:- Regina Célia Monte de Araújo Valim
Representantes da Secretaria da Saúde
· Titular:- Hilda Gambini Uiema
· Suplente:- Andréia Cristina Santana
Representantes da Secretaria do Bem Estar Social
· Titular:- Magnes Suely Garcia Denardi
· Suplente:- Ana Lúcia Bakr
Representantes da Secretaria de Esportes e Lazer
· Suplente:- Denise Quartucci Nassar
Representantes da Secretaria de Turismo
· Titular:- Elaine Cristina Gomes Martins - Secretária
· Suplente:- Tadeu Florentino de Almeida
Representantes da Secretaria de Educação
· Titular:- Silvia Maria Fidalgo Bark
· Suplente:- Juraci Antunes da Silva
Representantes da Secretaria de Cultura
· Titular:- Adriana Barreto Gonçalves
· Suplente:-Kerollin Evangelista Calçoni
Representantes da sociedade civil, grupos organizados
da 3ª Idade
· Titulares: Maria Célia Moreira - Presidente
- Selma Garcia da Silva
- Ivani Contini
- Yolanda Cardozo
- Marlene C. Trindade
· Suplentes: Jacira Domingues Doni
- Geny Junqueira
- Valdomiro Mota
- Selma Garcia da Silva
- Maria do Carmo F. Vona
· Representantes de entidades ou associações dedica-
das ao atendimento ao idoso
· Titulares:- Nelize Regina Duarte
- Joana Aparecida Biazon Burini – Vice-presidente
- Vera Lúcia Messias Gambini - Secretária
· Suplentes:- Mary Lucy Archangelo Maia
- Maria Celina Moreira Hase
Obs: A convocação é direcionada aos titulares sendo que os
suplentes também estão convidados, se assim acharem neces-
sário, salvo quando o titular não puder comparecer, então, o su-
plente será convocado para substituir o mesmo e, por esse moti-
vo, pedimos aos titulares que avisem com antecedência quando
houver necessidade de faltarem à reunião.

Represent. Serviços a Comunidade
· Titular: Vera Alice Arca Giraldi
· Suplente: Marlene Rossine Antonangelo
Represent. Profissionais da Assistência Sociais e Psicólogos
· Titular: Sandra Terezinha Cristaule
· Suplente: Karla de Lima Witzel
Obs: A convocação é direcionada aos titulares sendo que os
suplentes também estão convidados, se assim acharem neces-
sário, salvo quando o titular não puder comparecer, então, o su-
plente será convocado para substituir o mesmo e, por esse moti-
vo, pedimos aos titulares que avisem com antecedência quando
houver necessidade de faltarem à reunião.

Retire gratuitamente o Semanário
Oficial da Estância Turística de

Avaré no Paço Municipal,
Centro Administrativo e nas

Bancas de Jornais
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FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARÉ - FREA
RESOLUÇÃO

Resolução  SME  n°006 / 2.008
Institui normas  relativas as funções de confiança no termos da Lei Complementar n°45- 01/04/2004,

artigo 52 e 53,  dispõe sobre  medidas correlatas da Rede Municipal de Ensino de Avaré.

A Secretaria Municipal da Educação da Estância Turística de Avaré, Rosita Maria Corrêa Silvestre de
Barros, no uso das atribuições e tendo em vista a integração pedagógica nas UEs, advindo melhoria
e qualidade na aprendizagem, resolve:
Artigo 1° - A  designação da função de Professor Coordenador será por 1 ano,  podendo ser
reconduzido  dependendo sempre do seu desempenho e avaliação pelos pares, comprovado por
relatórios dos docentes juntamente com a direção.
Artigo 2° - No caso de vacância será aplicado novamente o que dispõe o parágrafo 3°, 5° e 6° do
inciso II, do artigo 53 da Lei Complementar n° 045 - 01/04/2004.
Artigo 3° - O Professor Coordenador terá que ter disponibilidade para exercício da função nos dois
períodos (manhã e tarde), do Ensino Fundamental ( 1° ao 5° ano), Educação Infantil ( 1ª e 2ª etapa)
e Centro de Educação infantil  ( 0 a três anos).
 Artigo 4° - Os Professores Coordenadores serão distribuídos na UEs e CEIs da seguinte forma:
I. EMEB Professor “Flavio Nascimento” – 1 Professor Coordenador para atender os dois períodos
(manhã e tarde);
II. EMEB “Dona Anna Novaes de Carvalho” – 1 Professor Coordenador para atender os dois períodos
(manhã e tarde);
III.  EMEB “Salim Antonio Curiati” – 1 Professor Coordenador para atender os dois períodos (manhã e tarde);
IV. EMEB Professora “Maria Tereza de  Oliveira Picalho” – 1 Professor Coordenador para atender os
dois períodos (manhã e tarde);
V. EMEB  “Orlando Cortez” – 1 Professor Coordenador para atender os dois períodos (manhã e tarde);
VI. EMEB  “José Rebouças de Carvalho” – 1 Professor Coordenador para atender os dois períodos
(manhã e tarde);
VII. EMEB  “Fausto Rodrigues” – 1 Professor Coordenador para atender os dois períodos (manhã e tarde);
VIII. EMEB  “Maneco Dionisio” – 1 Professor Coordenador para atender os dois períodos (manhã e tarde);
IX. EMEB  “Professor Ulisses Silvestre” – 1 Professor Coordenador para atender os dois períodos
(manhã e tarde);
X. EMEB  “Maria Nazareth ABS Pimentel” – 1 Professor Coordenador para atender os dois períodos
(manhã e tarde);
XI. EMEB  “Norma Lilia” – 1 Professor Coordenador para atender os dois períodos (manhã e tarde);
XII. EMEB  “Professor Carlos Papa”– 1 Professor Coordenador para atender os dois períodos (manhã e tarde);
XIII. EMEB  “Clarindo Macedo”e CEI “Carolina Puzziello” – 1 Professor Coordenador para atender os
dois períodos (manhã e tarde);
XIV. EMEB  “Professora Suleide Maria do Amaral Leite ”e CEI “Dona Bidunga” – 1 Professor Coorde-
nador para atender os dois períodos (manhã e tarde);
XV. EMEB “Professora Alzira Pavão ”e EMEB “Professora Elisabeth de Jesus Freitas” – 1 Professor
Coordenador para atender os dois períodos (manhã e tarde);
XVI. EMEB  “Professora Zainy Zequi de Oliveira ”e EMEB “Professor Victor Lamparelli” – 1 Professor
Coordenador para atender os dois períodos (manhã e tarde);
XVII. EMEB  “Professora Licinia de Oliveira Guazzelli ”e CEI “Geraldo Benedete” – 1 Professor
Coordenador para atender os dois períodos (manhã e tarde);
XVIII. EMEB  “Professora Celina Vilela Duarte Bruno ”e EMEB “Professor Moacyr Correia Parise” e CEI
“Dona Antonia da Silva Dias”  – 1 Professor Coordenador para atender os dois períodos (manhã e tarde);
XIX. EMEB  “Professora Evani Elaine Batochio Casolato ”e CEI “Maria Isabel Domingues Leal” – 1
Professor Coordenador para atender os dois períodos (manhã e tarde);
XX. CEI  “Adalgisa de Almeida Ward ”e CEI “Professora Olga Girardi de Brito” – 1 Professor Coorde-
nador para atender os dois períodos (manhã e tarde);
XXI. CEI  “Professora Jandira Pereira ”e CEI “José Maria Porto” – 1 Professor Coordenador para atender os dois
períodos (manhã e tarde).
XXII. CEI “Ana Soares de Oliveira”, “CEI Santa Terezinha”e “CEI Santa Elizabeth” - 1 Professor
Coordenador para atender os dois períodos (manhã e tarde).
Artigo 5° - Os projetos previstos no parágrafo do artigo 53 da Lei Complementar n°45 /2004 deverão
obedecer os seguintes critérios:

§1° - O Professor Coordenador especifico da área será lotado na SME, desenvolvendo suas
atividades nas U.E.s.
§2° - A carga horária do Professor Coordenador é de 30 horas semanas, sendo 6 horas diárias.
Artigo 6° - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação,  revogando-se as disposi-
ções em contrário.
Avaré,  24  de novembro de 2.008.

Rosita Maria Corrêa Silvestre de Barros
Secretária Municipal da Educação
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Resolução SME n°007/ 2.008
Institui horário e normas para os diretores e vice-diretores da
Rede Municipal de Ensino de Avaré e dispõe sobre medidas

correlatas.

A Secretaria Municipal da Educação da Estância Turística de Ava-
ré, Rosita Maria Corrêa Silvestre de Barros, no uso das atribui-
ções e tendo em vista estabelecer horários e normas compatíveis
com as necessidades das UEs e CEIs e interação com a supervi-
são e coordenação, resolve:
Artigo 1° - Os diretores da Rede Municipal de Ensino terão jorna-
da de trabalho de 30 (trinta) horas semanais, assim distribuídas:
I. Período da manhã e ou tarde;
II. Período  da noite;
Artigo 2° -  Quando a U.E. mantiver o curso de Educação de Jovens
e Adultos, a jornada de 30 (trinta) horas do diretor será a seguinte:
I. Período da manhã e ou tarde;
II. Período da noite.
Artigo 3° - O vice-diretor só poderá assumir se tiver 2 (dois) perío-
dos disponíveis, impreterivelmente os períodos da manhã e tarde.
Artigo 4° - A U.E. que não comportar vice-diretor e funcionar os
3 (três) períodos, o diretor terá que  fazer um horário  atendendo
no mínimo 2(duas) vezes por semana o período da noite, ou seja,
EJA das 19 às 22 horas.
Artigo 5°- Caso o diretor não tenha disponibilidade nos 3 (três)
períodos, ele deverá fazer seu horário atendendo os outros dois
períodos todos os dias.
Artigo 6° -  Só terá direito as horas extras o diretor que permanecer na
U.E. os 3 (três) períodos ou onde não houver vice-diretor, com autoriza-
ção previa e deferimento da Secretária Municipal da Educação.
Artigo 7° - O vice-diretor receberá jornada especial somente
com autorização previa e deferimento da Secretária Municipal da
Educação, com a devida justificativa.
Artigo 8° -  A U.E. que não tiver diretor para  escolher o vice-
diretor, encaminhará os candidatos indicados pelos docentes com
seus devidos projetos à S.M.E. para que sejam analisados e en-
tão a equipe da Educação optará por um dos indicados.
Artigo 9° - Os CEIs de acordo com o decreto 551 no artigo 4°
onde se lê:
Os CEIs terão os seguintes especialistas:
I – Até 100 (cem) alunos 1 (um vice);
II- Com mais de 100 (cem) alunos 1 (um ) diretor;
III- Ficam incluídos neste artigo as crianças do maternal e berçário.
Contemplamos o item IV onde houver mais de 200 (duzentos)
alunos caberá 1 (um) diretor e um vice.
Artigo 10° - Os vice-diretores serão distribuídos de acordo com
o decreto 551 de 10 de setembro de 2.003, sendo assim temos:
XXIII. EMEB Professor “Flavio Nascimento” – 1Vice-diretor para
atender os dois períodos (manhã e tarde);
XXIV. EMEB “Dona Anna Novaes de Carvalho” – 1Vice-diretor
para atender os dois períodos (manhã e tarde);
XXV.  EMEB “Salim Antonio Curiati” –1Vice-diretor para atender os
dois períodos (manhã e tarde);
XXVI. EMEB Professora “Maria Tereza de  Oliveira Picalho” –1Vice-
diretor para atender os dois períodos (manhã e tarde);
XXVII. EMEB  “Orlando Cortez” –1Vice-diretor para atender os
dois períodos (manhã e tarde);
XXVIII. EMEB  “José Rebouças de Carvalho” –1Vice-diretor para
atender os dois períodos (manhã e tarde);
XXIX. EMEB  “Maneco Dionisio” –1Vice-diretor para atender os
dois períodos (manhã e tarde);
XXX. EMEB  “Maria Nazareth ABS Pimentel” –1Vice-diretor para
atender os dois períodos (manhã e tarde);
XXXI. EMEB “Professor Moacyr Correia Parise” e CEI “Dona Anto-
nia da Silva Dias”  –1Vice-diretor para atender os dois períodos
(manhã e tarde);
XXXII. EMEB  “Professora Evani Elaine Batochio Casolato ” 1Vice-
diretor para atender os dois períodos (manhã e tarde);
XXXIII. CEI  “Professora Jandira Pereira “ - 1Vice-diretor para
atender os dois períodos (manhã e tarde).
XXXIV.  “CEI “José Maria Porto” - 1Vice-diretor para atender os
dois períodos (manhã e tarde).
Artigo 11 ° - Esta resolução entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Avaré,  24  de novembro de 2.008.

Rosita Maria Corrêa Silvestre de Barros
Secretária Municipal da Educação

LICITAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Lílian Manguli Silvestre - Prefeita da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, conforme
o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 HOMOLOGA a
Empresa WEBSITE ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOS LTDA EPP,
objetivando a aquisição de utensílios domésticos para o PAS Bon-
sucesso, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 043/08 – Processo
nº. 530/08 - Homologado em: 26/11/2008.

Lílian Manguli Silvestre - Prefeita da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, conforme
o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 HOMOLOGA a
Empresa VALE DO RIO NOVO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
LTDA, objetivando a contratação de empresa para a pavimenta-
ção asfáltica em CBUQ e implantação de guias em ruas desta
municipalidade, relativa à Tomada de Preços nº. 082/08 – Pro-
cesso nº. 506/08 - Homologado em: 24/11/2008.

Lílian Manguli Silvestre - Prefeita da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, conforme
o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 HOMOLOGA a
Empresa VALE DO RIO NOVO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
LTDA, objetivando a contratação de empresa para a pavimenta-
ção asfáltica em CBUQ em ruas do Jardim Paraíso, relativa à
Tomada de Preços nº. 083/08 – Processo nº. 508/08 - Ho-
mologado em: 18/11/2008.

Lílian Manguli Silvestre - Prefeita da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, conforme
o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 HOMOLOGA a
Empresa M. R. ORGANIZAÇÃO E EVENTOS LTDA ME, objeti-
vando a locação de arquibancadas, com montagem e desmonta-
gem, para o evento da VIII Festa Country de Avaré, relativa à
Tomada de Preços nº. 085/08 – Processo nº. 513/08 - Ho-
mologado em: 18/11/2008.

Lílian Manguli Silvestre - Prefeita da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, confor-
me o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 HOMOLOGA
a Empresa TRANSVALE PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM
LTDA, objetivando a contratação de empresa para a pavimenta-
ção asfáltica em CBUQ e implantação de guias extrusadas de
concreto em ruas desta municipalidade, relativa à Tomada de
Preços nº. 086/08 – Processo nº. 514/08 - Homologado
em: 18/11/2008.

Lílian Manguli Silvestre - Prefeita da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, conforme
o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 HOMOLOGA a
Empresa CONSTRUTORA MAHID LTDA, objetivando a contrata-
ção de empresa para o fornecimento materiais e mão-de-obra
para a colocação de gradil e construção de muro para fechamen-
to de cancha de bocha e pista de skate no bairro Vila Martins III,
relativa à Tomada de Preços nº. 087/08 – Processo nº. 517/
08 - Homologado em: 14/11/2008.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Tomada de Preços nº. 082/08 – Processo nº. 506/08, a em-
presa VALE DO RIO NOVO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
LTDA, no valor global de R$ 418.331,26 (quatrocentos e dezoito
mil trezentos e trinta e um reais e vinte e seis centavos), objeti-
vando a contratação de empresa para a pavimentação asfáltica
em CBUQ e implantação de guias em ruas desta municipalidade -
Adjudicado em: 24/11/2008.

Tomada de Preços nº. 083/08 – Processo nº. 508/08, a
empresa VALE DO RIO NOVO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
LTDA, no valor global de R$ 162.454,04 (cento e sessenta e
dois mil quatrocentos e cinqüenta e quatro reais e quatro centa-
vos), objetivando a contratação de empresa para a pavimenta-
ção asfáltica em CBUQ em ruas do Jardim Paraíso - Adjudica-
do em: 26/11/2008.

Tomada de Preços nº. 085/08 – Processo nº. 513/08, a
empresa M. R. ORGANIZAÇÃO E EVENTOS LTDA ME, no
valor global de R$ 110.662,30 (cento e dez mil seiscentos e
sessenta e dois reais e trinta centavos), objetivando a loca-
ção de arquibancadas, com montagem e desmontagem, para
o evento da VIII Festa Country de Avaré - Adjudicado em:
18/11/2008.

Tomada de Preços nº. 086/08 – Processo nº. 514/08, a em-
presa TRANSVALE PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM
LTDA, no valor global de R$ 159.700,00 (cento e cinqüenta e
nove mil e setecentos reais), objetivando a contratação de em-
presa para a pavimentação asfáltica em CBUQ e implantação de
guias extrusadas de concreto em ruas desta municipalidade -
Adjudicado em: 26/11/2008.

Tomada de Preços nº. 087/08 – Processo nº. 517/08, a empre-
sa CONSTRUTORA MAHID LTDA, no valor global de R$ 48.208,94
(quarenta e oito mil duzentos e oito reais e noventa e quatro centa-
vos), objetivando a contratação de empresa para o fornecimento
materiais e mão-de-obra para a colocação de gradil e construção
de muro para fechamento de cancha de bocha e pista de skate no
bairro Vila Martins III - Adjudicado em: 24/11/2008.

EXTRATO DE CONTRATO DE PREGÃO ELETRÔNICO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 043/08 – Processo nº. 530/08
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: WEBSITE ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOS LTDA EPP
Objeto: aquisição de utensílios domésticos para o PAS Bonsu-
cesso.
Valor: R$ 7.369,94 (sete mil trezentos e sessenta e nove
reais e noventa e quatro centavos) – Recurso Estadual
Data da Assinatura do Contrato: 26/11/2008

EXTRATO DE CONTRATO DE PREGÃO PRESENCIAL
Modalidade: Pregão Presencial nº. 086/08 – Processo nº. 501/08
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: M. A. ZANELTO & CIA LTDA
Objeto: objetivando a aquisição de equipamentos odontológicos
para o PAS Bonsucesso.
Valor: R$ 32.200,00 (trinta e dois mil e duzentos reais) –
Recurso Estadual
Data da Assinatura do Contrato: 05/11/2008

EXTRATO DE CONTRATO DE
CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Modalidade: Concorrência Pública nº. 005/08 – Processo nº. 482/08
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: M. R. ORGANIZAÇÃO E EVENTOS LTDA ME
 Objeto: concessão de uso de bem público para gerenciar a VIII
Festa Country.
Valor: R$ 602.000,00 (seiscentos e dois mil reais)
Data da Assinatura do Contrato: 10/11/2008

EXTRATO DE CONTRATO DE TOMADA DE PREÇOS
Modalidade: Tomada de Preços nº. 078/08 – Processo nº. 489/08
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: MENEZES TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO
LTDA EPP
Objeto: objetivando a contratação de empresa especializada para
fornecimento de serviços, maquinários e materiais para execu-
ção de redes de drenagem para 115 (cento e quinze) unidades
habitacionais, no empreendimento denominado Conjunto Habita-
cional Avaré “F1”.
Valor: R$ 97.034,70 (noventa e sete mil, trinta e quatro reais e
setenta centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 12/11/2008

Modalidade: Tomada de Preços nº. 079/08 – Processo nº. 490/08
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: MENEZES TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO
LTDA EPP
 Objeto: contratação de empresa especializada para fornecimen-
to de serviços, maquinários e materiais para execução de redes de
drenagem para 75 (setenta e cinco) unidades habitacionais, no
empreendimento denominado Conjunto Habitacional Avaré “F2”.
Valor: R$ 77.063,90 (setenta e sete mil, sessenta e três reais e
noventa centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 13/11/2008

Modalidade: Tomada de Preços nº. 082/08 – Processo nº. 506/08
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: VALE DO RIO NOVO ENGENHARIA E CONSTRU-
ÇÕES LTDA
Objeto: contratação de empresa para a pavimentação asfáltica
em CBUQ e implantação de guias em ruas desta municipalidade.
Valor: R$ 418.331,26 (quatrocentos e dezoito mil trezentos e
trinta e um reais e vinte e seis centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 24/11/2008
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Modalidade: Tomada de Preços nº. 083/08 – Processo nº. 508/08
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: VALE DO RIO NOVO ENGENHARIA E CONSTRU-
ÇÕES LTDA
Objeto: objetivando a contratação de empresa para a pavimen-

tação asfáltica em CBUQ em ruas do Jardim Paraíso.
Valor: R$ 162.454,04 (cento e sessenta e dois mil quatrocentos
e cinqüenta e quatro reais e quatro centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 26/11/2008

Modalidade: Tomada de Preços nº. 084/08 – Processo nº. 512/08
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: TRANSVALE PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENA-
GEM LTDA
Objeto: aquisição de 400 (quatrocentas) toneladas de CBUQ,

para atender diversas localidades desta municipalidade.
Valor: R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais)
Data da Assinatura do Contrato: 18/11/2008

Modalidade: Tomada de Preços nº. 085/08 – Processo nº. 513/08
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: M. R. ORGANIZAÇÃO E EVENTOS LTDA ME
Objeto: objetivando a locação de arquibancadas, com montagem e
desmontagem, para o evento da VIII Festa Country de Avaré.
Valor: R$ 110.662,30 (cento e dez mil seiscentos e sessenta e
dois reais e trinta centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 18/11/2008

Modalidade: Tomada de Preços nº. 086/08 – Processo nº. 514/08
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: TRANSVALE PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENA-
GEM LTDA
Objeto: objetivando a contratação de empresa para a pavimen-

tação asfáltica em CBUQ e implantação de guias extrusadas de
concreto em ruas desta municipalidade.
Valor: R$ 159.700,00 (cento e cinqüenta e nove mil e setecentos reais)
Data da Assinatura do Contrato: 26/11/2008

Modalidade: Tomada de Preços nº. 087/08 – Processo nº. 517/08
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: CONSTRUTORA MAHID LTDA
Objeto: objetivando a contratação de empresa para o forneci-

mento materiais e mão-de-obra para a colocação de gradil e cons-
trução de muro para fechamento de cancha de bocha e pista de
skate no bairro Vila Martins III.
Valor: R$ 48.208,94 (quarenta e oito mil duzentos e oito reais e
noventa e quatro centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 24/11/2008

TERMO DE RESCISÃO
Fica RESCINDIDO unilateralmente o contrato na modalidade
Tomada de Preços nº. 020/07 – Processo nº. 406/07, que
faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a
empresa ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO ME,
objetivando a concessão de uso e exploração remunerada
de bar e afins no Quiosque na Praça da Paz, conforme pre-
ceitua o artigo 78, XII, c/c 79, I, da Lei 8.666/93 e suas altera-
ções - Rescindido em: 18/11/08 - Lílian Manguli Silvestre –
Prefeita Municipal.

TERMO DE PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato de licitação na modalidade de
Tomada de Preços nº. 053/08 – Processo nº. 284/08, que faz
entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa
CONSTRUTORA MAHID LTDA, objetivando a reforma da piscina
Centro Social Urbano no Bairro Plimec, com prorrogação até 31
de dezembro de 2008.

Fica PRORROGADO o contrato de licitação na modalidade de
Tomada de Preços nº. 058/08 – Processo nº. 339/08, que
faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a
empresa MULTINÍVEL LOCAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
E TERCEIRIZAÇÃO LTDA, objetivando a pavimentação asfálti-
ca CBUQ na Avenida Paranapanema, com prorrogação até 30
de dezembro de 2008.

Fica PRORROGADO o contrato de licitação na modalidade de
Convite nº. 011/08 – Processo nº. 029/08, que faz entre si a
Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa PEDRO
VILLEN NETO ME, objetivando o fornecimento de marmitex para
os funcionários plantonistas do Pronto Socorro Municipal, com
prorrogação até 20 de janeiro de 2009.

RATIFICAÇÃO DISPENSA
Dispensa nº. 153/08–Processo nº. 553/08

Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa DAKFILM
COMERCIAL LTDA, com valor global de R$ 14.363,50 (quatorze
mil trezentos e sessenta e três reais e cinqüenta centavos), ob-
jetivando a aquisição de materiais de soluções para os Postos de
Saúde, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura
da Estância Turística de Avaré, 19 de novembro de 2008 – Lílian
Manguli Silvestre – Prefeita Municipal.

Dispensa nº. 156/08–Processo nº. 564/08
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa ONG C TEM
QUE SABER – C TEM QUE CURAR, com valor global de R$
6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), objetivando a contratação
de empresa para a execução de campanha de saúde contra a
Hepatite C, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré, 24 de novembro de 2008 –
Lílian Manguli Silvestre – Prefeita Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO DE CONVITE
Modalidade: Convite nº. 126/08 – Processo nº. 487/08
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: EMPRESA PLÁSTICOS ZEZINHO LTDA
Objeto: aquisição de brinquedos para crianças carentes.
Valor: R$ 18.480,00 (dezoito mil quatrocentos e oitenta reais)
Data da Assinatura do Contrato: 05/11/2008

Modalidade: Convite nº. 130/08 – Processo nº. 528/08
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: COMERCIAL 3D DO BRASIL LTDA ME
Objeto: aquisição de lajotas de concreto para pavimentação de
ruas desta municipalidade.
Valor: R$ 26.820,00 (vinte e seis mil oitocentos e vinte reais)
Data da Assinatura do Contrato: 06/11/2008

Modalidade: Convite nº. 134/08 – Processo nº. 538/08
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: MACCAFERRI DO BRASIL LTDA
Objeto: aquisição de gabiões para o Parque de Exposições Fer-
nando Cruz Pimentel.
Valor: R$ 32.232,71 (trinta e dois mil duzentos e trinta e dois reais
e setenta e um centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 12/11/2008

Modalidade: Convite nº. 135/08 – Processo nº. 548/08
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: POSTUBOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS
DE CONCRETO LTDA
Objeto: aquisição de guias e lajotas sextavadas para diversas
ruas desta municipalidade.
Valor: R$ 32.815,42 (trinta e dois mil oitocentos e quinze reais e
quarenta e dois centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 24/11/2008

EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA
Modalidade: Dispensa nº. 142/08–Processo nº. 516/08
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: CIRÚRGICA NOVA ERA COMÉRCIO DE PRODU-
TOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA ME
Objeto: aquisição de soluções para o Pronto Socorro Municipal.
Valor: R$ 3.816,50 (três mil oitocentos e dezesseis reais e cin-
qüenta centavos) – Convênio nº. 1.187/07
Data da Assinatura do Contrato: 06/11/2008

Modalidade: Dispensa nº. 147/08–Processo nº. 524/08
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: ORTOSERVICE COMÉRCIO E SERVIÇOS ORTO-
PÉDICOS LTDA EPP
Objeto: aquisição de 01 (uma) cadeira de rodas.
Valor: R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais)
Data da Assinatura do Contrato: 29/11/2008

Modalidade: Dispensa nº. 148/08–Processo nº. 525/08
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: HOSP-LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITA-
LARES LTDA
Objeto: aquisição de medicamentos.
Valor: R$ 3.447,32 (três mil quatrocentos e quarenta e sete reais
e trinta e dois centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 03/11/2008

Modalidade: Dispensa nº. 149/08–Processo nº. 526/08
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
Objeto: aquisição 250.000 comprimidos do medicamento Capto-
pril 25mg.
Valor: R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais)
Data da Assinatura do Contrato: 30/10/2008

Modalidade: Dispensa nº. 150/08–Processo nº. 532/08
Locatária: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Locador: Sr. ANTÔNIO CARLOS PELEGRINA
Objeto: locação de imóvel para a instalação da Fábrica Denin
Express Confecções Ltda EPP.
Valor: valor mensal de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
Data da Assinatura do Contrato: 03/11/2008

Modalidade: Dispensa nº. 151/08–Processo nº. 535/08
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: ENGEPOL GEOSSINTÉTICOS LTDA
Objeto: aquisição e instalação de geomembrana PEAD para o
Aterro Municipal.
Valor: R$ 91.774,50 (noventa e um mil setecentos e setenta e
quatro reais e cinqüenta centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 10/11/2008

Modalidade: Dispensa nº. 152/08–Processo nº. 539/08
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: POSTUBOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS
DE CONCRETO LTDA EPP
Objeto: aquisição de tubos de concreto pré-moldados.
Valor: R$ 1.068,00 (um mil e sessenta e oito reais)
Data da Assinatura do Contrato: 10/11/2008

Modalidade: Dispensa nº. 153/08–Processo nº. 553/08
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: DAKFILM COMERCIAL LTDA
Objeto: aquisição de materiais de soluções para os Postos de Saúde.
Valor: R$ 14.363,50 (quatorze mil trezentos e sessenta e três
reais e cinqüenta centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 19/11/2008

Modalidade: Dispensa nº. 156/08–Processo nº. 564/08
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: ONG C TEM QUE SABER – C TEM QUE CURAR
Objeto: contratação de empresa para a execução de campanha
de saúde contra a Hepatite C.
Valor: R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais)
Data da Assinatura do Contrato: 24/11/2008

EXTRATO DE CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE
Modalidade: Inexigibilidade nº. 024/08–Processo nº. 529/08
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
Objeto: aquisição de oxigênio gás, ar medicinal, locação de cilin-
dros e concentrados para pacientes deste município.
Valor: R$ 230.449,30 (duzentos e trinta reais quatrocentos e
quarenta e nove reais e trinta centavos) Convênio PAB Fixo
Data da Assinatura do Contrato: 31/10/2008
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LEIS

Lei nº 1.125, de 19 de novembro de 2.006
(Dispõe sobre alterações na redação  da Lei nº 1.045,
de 26 de fevereiro de 2008, e dá outras providências)

LILIAN MANGULI SILVESTRE, Prefeita da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Ava-
ré decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:-
Artigo 1º – A Ementa da Lei nº 1.045, 26 de fevereiro de 2008,
passa a ter a seguinte redação:-
“Autoriza o Executivo Municipal a doar área de terras a
RYLMAQ COMERCIO DE TRATORES LTDA., e dá outras pro-
vidências”.
Artigo 2º – O Artigo 1º da Lei nº 1.045, 26 de fevereiro de 2008,
passa a ter a seguinte redação:-
“Artigo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a
doar a Rylmaq Comércio de Tratores Ltda, CNPJ 07.561.777/
0001-74, com sede na Rodovia SP-255 – Km 258 +700 mts,
nesta cidade de Avaré, a área de terra compreendida pelo
seguinte imóvel: .......................................”
Artigo 3º – O Artigo 3º da Lei nº 1.045, 26 de fevereiro de 2008,
passa a ter a seguinte redação:-
“Artigo 3º - A área de terras acima referida não poderá
ser vendida, cedida ou doada, por parte da empresa Ryl-
maq Comercio de Tratores Ltda.”
Artigo 4º – O Artigo 4º da Lei nº 1.045, 26 de fevereiro de 2008,
passa a ter a seguinte redação:-
Artigo 4º - Ocorrendo a extinção da empresa Rylmaq Co-
mércio de Tratores Ltda., o bem retornará automatica-
mente ao patrimônio público, sem direito a indenizações
por eventuais obras ali edificadas.
Artigo 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 19 de novembro de 2.008.

LILIAN MANGULI SILVESTRE
PREFEITA MUNICIPAL

Publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Lei nº 1.126, de 19 de novembro de 2.008
(Revoga a Lei nº 1050, de 04 de março de 2008 e dá outras

providências.)

LILIAN MANGULI SILVESTRE, Prefeita da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Ava-
ré decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:-
Artigo 1º - Fica revogada a Lei nº 1.050, de 04 de março de 2008,
que autoriza o Executivo a doar área de terras à INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE LAJOTAS DECORATIVAS LADECO LTDA - ME.
Artigo 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 19 de novembro de 2.008.

LILIAN MANGULI SILVESTRE
PREFEITA MUNICIPAL

Publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Lei nº 1.127, de 19 de novembro de 2.008
(Autoriza o Poder Executivo a celebrar Convênio com
a Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Turismo)

LILIAN MANGULI SILVESTRE, Prefeita da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Ava-
ré decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:-
Artigo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar
Convênio com a Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Turismo,
bem como assinar os respectivos Termos Aditivos posteriores,
visando o recebimento de recursos financeiros para a construção
de uma Quadra Poliesportiva no Bairro Gilberto Filgueiras.
Artigo 2º – Fica, ainda, o Poder Executivo autorizado a to-
mar as providências necessárias à execução do convê-
nio referido no art. 2º, devendo enviar ao Poder Legislati-
vo cópia do termo celebrado no prazo de 30 (trinta) dias,
para ciência.
Artigo 3º - Fica fazendo parte integrante desta Lei a minu-
ta de contrato que consta no anexo I do decreto nº 52.418
de 28 de novembro de 2007.
Artigo 4º – As despesas decorrentes desta lei correrão por
conta dos créditos especiais a serem abertos posteriormente.
Artigo 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 19 de novembro de 2.008.

LILIAN MANGULI SILVESTRE
PREFEITA MUNICIPAL

Publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Lei nº 1.128, de 19 de novembro de 2.008
(Dispõe sobre proibições de construções destinadas

ao exercício de atividades comerciais, industriais e prestação
de serviços, no pentágono que especifica, bem como o

exercício dessas atividades.)

LILIAN MANGULI SILVESTRE, Prefeita da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Ava-
ré decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:-
Artigo 1º - Ficam, doravante, proibidas construções destinadas
ao exercício de atividades comerciais, industriais e prestação de
serviços, no pentágono compreendido pelas Ruas Nhonho Perei-
ra, Rua Pará, Av. Misael Euphrásio Leal, Travessa Vitor Chiarela e
Rua Pernambuco, bem como o exercício dessas atividades.
Artigo 2º - Ficam revogadas as Leis Municipais nºs 1.497, de 20
de dezembro de 1.984 e 1.596, de 03 de junho de 1.986.
Artigo 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 19 de novembro de 2.008.

LILIAN MANGULI SILVESTRE
PREFEITA MUNICIPAL

Publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Lei nº 1.129, de 19 de novembro de 2.008
(Dispõe sobre a realização de convênio com a Fundação

PROCON, destinado ao estabelecimento de Programa Municipal
de Proteção e Defesa do Consumidor e demais normas da

Política nacional das Relações de Consumo)

LILIAN MANGULI SILVESTRE, Prefeita da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Ava-
ré decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:-
Artigo 1º – Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar
convênios com a Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor
– PROCON, vinculada à Secretaria da Justiça e da Defesa da
Cidadania do Estado de São Paulo, destinados ao estabelecimen-
to de programa municipal de proteção e defesa do consumidor,
bem como eventuais renovações e re-ratificações
Artigo 2º – As despesas decorrentes desta lei correrão pelas
seguintes dotações orçamentárias 02.01.00-33.90-39.00-
04.122.7001.2330-20, bem como fica o Executivo Municipal autori-
zado a proceder a abertura dos créditos especiais que se fizerem
necessários ou suplementar a referida dotação, se necessário.
Artigo 3º -  Fica, ainda, o Poder Executivo autorizado a tomar
as providências necessárias à execução do convênio refe-
rido no art. 2º, devendo enviar ao Poder Legislativo cópia do
termo celebrado no prazo de 30 (trinta) dias para ciência.
Artigo 4 º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 19 de novembro de 2.008.

LILIAN MANGULI SILVESTRE
PREFEITA MUNICIPAL

Publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

TERMO DE CONVÊNIO

CONVÊNIO QUE CELEBRAM ENTRE SI CELEBRAM A FUNDA-
ÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON,
DEVIDAMENTE INSTITUÍDA PELA LEI Nº 9192, DE 23/11/95, RE-
GULAMENTADA PELO DECRETO Nº 41.788 DE 15/5/97 E A PRE-
FEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ COM A FINALI-
DADE DE EXECUÇÃO, NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE PROGRA-
MA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR.
Pelo presente instrumento, A Fundação de Proteção e defesa do
Consumidor – PROCON, pessoa jurídica de direito público, com
sede nesta capital, na Rua Barra Funda nº 930, vinculada à Se-
cretaria de Justiça e da Defesa da Cidadania, nesta ato represen-
tada por seu Diretor Executivo, Dr. Roberto Augusto Castellanos
Pfeiffer, nos termos do Artigo 14 da Lei nº 9192, de 23/11/95, a
seguir denominada Fundação PROCON, e a Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré, neste ato representada pelo Prefeita Muni-
cipal, a Senhora LILIAN MANGULI SILVESTRE, devidamente
autorizado pela Lei Municipal nº       , de     , adiante denominado
apenas município, celebram o presente Convênio, que se regerá
pelas cláusulas e condições seguintes:-

CLÁUSULA PRIMEIRA
 OBJETO

O presente Convênio tem por objeto o estabelecimento de Progra-
ma de Proteção e Defesa do Consumidor, com vistas ao cumpri-
mento das disposições do Código de Defesa do Consumidor, da
Lei Delegada nº 4, de 26 de setembro de 1962 e das demais
normas legais e regulamentares pertinentes, abrangendo:
I – a cooperação técnica entre a Fundação PROCON e o Município,
para prestação de serviços de proteção e defesa do consumidor;
II – a cooperação municipal no exercício das atribuições fiscaliza-
tórias da Fundação PROCON, em matéria de proteção e defesa
do consumidor.
Parágrafo Único – O Órgão de Proteção e Defesa do Consumi-
dor da Prefeitura poderá usar a sigla “PROCON”, seguida do nome
do município.

CLÁUSULA SEGUNDA
OBRIGAÇÕES DA FUNDAÇÃO

A Fundação PROCON se compromete a prestar ao município su-
porte material e técnico consistente em:
I – quanto à prestação de serviços de proteção e defesa do
consumidor, fornecer, na medida da disponibilidade:
a) material educativo;
b) manuais de padronização de atendimento e encaminhamento
de reclamações;
c) orientações técnicas, elaboração de recomendações e cópias
da legislação de interesse;
d) modelos de formulários e fichas para o funcionamento do serviço;
e) treinamento de servidores públicos, nomeados pelo município,
mediante curso e avaliação obrigatórios, objetivando a execução
de atividades de proteção e defesa do consumidor.
II – quanto à cooperação municipal no exercício das atribuições
fiscalizatórias da Fundação PROCON, em matéria de proteção e
defesa do consumidor:
a) fornecer material impresso necessário ao exercício da fiscali-
zação pelo Município;
b) treinar os servidores públicos indicados pelo Município para a
execução do trabalho de fiscalização;
c) fornecer credenciais de Agente de Fiscalização aos servido-
res públicos considerados aptos, pela Fundação PROCON, após
treinamento e avaliação obrigatórios de que trata a alínea anterior,
nos termos do presente convênio;
d) informar ao órgão local sobre a legislação pertinente em vigor;
e) dar o devido andamento aos processos gerados pelos autos de
infração, até a emissão da notificação de recolhimento da multa.

CLÁUSULA TERCEIRA
 OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

O Município se compromete a:
I – quanto a prestação de serviços de proteção e defesa do
consumidor:
a) criar e manter órgão local de Proteção e Defesa do Consumi-
dor, com todos os meios necessários ao seu bom funcionamento;
b) selecionar os servidores públicos destinados a treinamento
pela Fundação PROCON;
c) encaminhar à Fundação PROCON, obrigatoriamente até o dia
10 (dez) do mês subsequente ao vencido, relatório mensal das
atividades do órgão especificando o número de consultas e re-
clamações, os trabalhos técnicos realizados e outras atividades,
especialmente a celebração de convênios, acordos ou trabalhos
em conjunto com outras entidades voltadas para a proteção e
defesa do consumidor;
d)propiciar aos servidores a participação em cursos, reuniões e
demais atividades promovidas pela Fundação PROCON para me-
lhor aprimoramento e reciclagem, comunicando eventuais altera-
ções no endereço ou no quadro de pessoal do órgão.
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II – quanto à cooperação no exercício das atribuições fiscalizató-
rias da Fundação PROCON, em matéria de proteção e defesa do
consumidor:
a) criar e manter corpo de fiscalização, subordinado ao órgão
local de proteção e Defesa do Consumidor, com todos os meios
necessários ao seu bom funcionamento;
b) remeter à Fundação PROCON, as vias dos autos de infração,
para fins de processamento;
c) selecionar servidores públicos destinados a treinamento na
Fundação PROCON;
d) enviar relatório mensal, respondendo aos quesitos formulados
pela Fundação PROCON e relatando eventuais problemas surgi-
dos no município, a quantidade de autuações feitas e os traba-
lhos realizados em conjunto com outras entidades.

CLÁUSULA QUARTA
DISPOSIÇÕES GERAIS

Será repassado, pela Fundação PROCON, à Prefeitura, 50% (cin-
quenta por cento) do montante arrecadado com sanções deriva-
das dos autos lavrados pelo município.
Parágrafo Primeiro – Do repasse de verba feito ao município,
no mínimo 10% (dez por cento) deverão ser obrigatoriamente
aplicados para manutenção e aprimoramento dos serviços locais
de proteção e defesa do consumidor.
Parágrafo Segundo – Para eficiência da cooperação entre a
Fundação PROCON e o Município, haverá uma coordenação dos
trabalhos, que caberá a primeira.

CLÁUSULA QUINTA
O presente Convênio vigorará pelo prazo de 1 (um) ano, a partir
de sua assinatura, prorrogável por igual período, automática e
sucessivamente, até o limite máximo de 5 (cinco) anos, podendo,
entretanto, ser desfeito a qualquer tempo por mútuo consenti-
mento dos partícipes ou denúncia de qualquer deles com antece-
dência de 60 (sessenta) dias, ou ainda, alterado de comum acor-
do mediante a lavratura de Termo Aditivo, observada, nesta última
hipótese a necessidade de aprovação do Governador do Estado.

CLÁUSULA SEXTA
Fica eleito o Foro da Capital de São Paulo para dirimir dúvidas
acaso originárias deste convênio, que não possam ser resolvi-
das de comum acordo entre os convenentes.
São Paulo,      de                  de 2008.

ROBERTO AUGUSTO CASTELLANOS PFEIFFER
DIRETOR EXECUTIVO

FUNDAÇÃO PROCON/SP

LILIAN MANGULI SILVESTRE
PREFEITA MUNICIPAL

Testemunha – 1:-
Assin.
Nome:-
RG:-

Testemunha – 2:-
Assin.
Nome:-
RG:-
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Lei nº 1.131, de 27 de novembro de 2.008
(Cria o Fundo Municipal de Habitação de Interesse

Social – FMHIS e institui o Conselho-Gestor do FMHIS.)

LILIAN MANGULI SILVESTRE, Prefeita da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Ava-
ré decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:-
Artigo 1º - Esta Lei cria o Fundo  Municipal  de  Habitação de
Interesse  Social – FMHIS e institui o Conselho-Gestor do FMHIS.

CAPÍTULO I
DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Seção I
Objetivos e Fontes

Artigo 2º - Fica criado o Fundo Municipal de Habitação de Inte-
resse Social – FMHIS, de natureza contábil, com o objetivo de
centralizar e gerenciar recursos orçamentários para os progra-
mas destinados a implementar políticas habitacionais direciona-
das à população de menor renda.
Artigo 3º -  O FMHIS é constituído por:
I – dotações do Orçamento Geral Município, classificadas na fun-
ção de habitação;
II – outros fundos ou programas que vierem a ser incorporados
ao FMHIS;
IIII – recursos provenientes de empréstimos externos e internos
para programas de habitação;

IV – contribuições e doações de pessoas físicas ou jurídicas, en-
tidades e organismos de cooperação nacionais ou internacionais;
V – receitas operacionais e patrimoniais de operações realizadas
com recursos do FMHIS; e
VI – outros recursos que lhe vierem a ser destinados.

Seção II
Do Conselho-Gestor do FMHIS

Artigo 4º -  O FMHIS será gerido por um Conselho-Gestor.
Artigo 5º - O Conselho Gestor é órgão de caráter deliberativo e
será composto pelas seguintes entidades relacionadas abaixo:
I- um membro titular e seu suplente da Secretária Municipal da
Habitação;
II- um membro titular e seu suplente da Secretaria Municipal de
Planejamento e Obras;
III – um membro titular e seu suplente da Procuradoria Jurídica do
Município;
IV – dois membros titulares e seus suplentes das organizações
comunitárias;
V – um membro titular e seu suplente do Departamento Contábil da
Prefeitura Municipal;
VI – um membro titular e seu suplente das entidades empresariais;
VII- um membro titular e seu suplente da área da Assistência
Social da Prefeitura Municipal.
Parágrafo 1º - Caberá à Prefeitura Municipal proporcionar ao
CMHIS os meios necessários ao exercício de sua competência.
Parágrafo 2º - A Presidência do CMHIS será exercida pelo Se-
cretário Municipal da Habitação.
Parágrafo 3º - A indicação dos membros representantes da so-
ciedade civil será feita pelas respectivas organizações.
Parágrafo 4º- A nomeação dos membros do Conselho se fará
por decreto do Poder Executivo municipal.
Parágrafo 5º  - O Mandato dos Membros do Conselho será de
dois anos.
Parágrafo 6º - A função dos membros do Conselho é considera-
da de relevante interesse público e não será remunerada.

Seção III
Das Aplicações dos Recursos do FMHIS

Artigo 6º - As aplicações dos recursos do FMHIS serão destina-
das a ações vinculadas aos programas de habitação de interes-
se social que contemplem:
I – aquisição, construção, conclusão, melhoria, reforma, locação
social e arrendamento de unidades habitacionais em áreas urba-
nas e rurais;
II – produção de lotes urbanizados para fins habitacionais;
III – urbanização, produção de equipamentos comunitários, regu-
larização fundiária e urbanística de áreas caracterizadas de inte-
resse social;
IV – implantação de saneamento básico, infra-estrutura e equipa-
mentos urbanos, complementares aos programas habitacionais
de interesse social;
V – aquisição de materiais para construção, ampliação e reforma
de moradias;
VI – recuperação ou produção de imóveis em áreas encortiçadas
ou deterioradas, centrais ou periféricas, para fins habitacionais
de interesse social;
VII – outros programas e intervenções na forma aprovada pelo
Conselho-Gestor do FMHIS.
Parágrafo Único - Será admitida a aquisição de terrenos vincu-
lada à implantação de projetos habitacionais.

Seção IV
Das Competências do Conselho Gestor do FMHIS

Artigo 7º - Ao Conselho Gestor do FMHIS compete:
I – estabelecer diretrizes e fixar critérios para a priorização de
linhas de ação, alocação de recursos do FMHIS e atendimento
dos beneficiários dos programas habitacionais, observado o dis-
posto nesta Lei, a política e o plano (  municipal) de habitação;
II – aprovar orçamentos e planos de aplicação e metas anuais e
plurianuais dos recursos do FMHIS;
III – fixar critérios para a priorização de linhas de ações;
IV – deliberar sobre as contas do FMHIS;
V – dirimir dúvidas quanto à aplicação das normas regulamenta-
res, aplicáveis ao FMHIS, nas matérias de sua competência;
VI – aprovar seu regimento interno.
Parágrafo 1º -  As diretrizes e critérios previstos no inciso I do
caput deste artigo deverão observar ainda as normas emanadas
do Conselho Gestor do Fundo Nacional de Habitação de Interesse
Social, de que trata a Lei Federal no 11.124, de 16 de junho de
2005, nos casos em que o FMHIS vier a receber recursos federais.
Parágrafo 2º - O Conselho Gestor do FMHIS promoverá ampla publi-
cidade das formas e critérios de acesso aos programas, das modali-
dades de acesso à moradia, das metas anuais de atendimento habita-
cional, dos recursos previstos e aplicados, identificados pelas fontes
de origem, das áreas objeto de intervenção, dos números e valores
dos benefícios e dos financiamentos e subsídios concedidos, de modo
a permitir o acompanhamento e fiscalização pela sociedade.

Parágrafo 3º - O Conselho Gestor do FMHIS promoverá audiên-
cias públicas e conferências, representativas dos segmentos
sociais existentes, para debater e avaliar critérios de alocação
de recursos e programas habitacionais existentes.

CAPÍTULO II
DISPOSIÇÕES GERAIS, TRANSITÓRIAS E FINAIS

Artigo 8º - Esta Lei será implementada em consonância com a
Política Nacional de Habitação e com o Sistema Nacional de Habi-
tação de Interesse Social.
Artigo 9º - As despesas decorrentes desta Lei correrão por
conta de dotações próprias consignadas no orçamento vigente
que serão suplementadas se necessário.
Artigo 10 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré, aos 27 de
novembro de 2.008.

LILIAN MANGULI SILVESTRE
PREFEITA MUNICIPAL

Publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Lei nº 1.130, de 24 de novembro de 2.008
(Dispõe sobre alteração de dispositivos da Lei nº 410, de 02 de

janeiro de 2003, e dá outras providências)

Autoria:-  Ver.Luiz Otávio Clivaitti.
LILIAN MANGULI SILVESTRE, Prefeita da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Ava-
ré decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:-
Artigo 1º - A ementa da Lei nº 410 de 02 de janeiro de 2003 passa
a ter a seguinte redação:
“Fixa data para realização da Fest Country no Município de Avaré”
Artigo 2º - O artigo 1º da Lei nº 410 de 02 de janeiro de 2003,
passa a vigorar com a seguinte redação:
Artigo 1º - Fica por esta Lei fixada a realização anual da
Fest Country a realizar-se no Parque de Exposição Fer-
nando Cruz Pimentel no Município da Estância Turística
de Avaré, que dar-se-á no período compreendido entre os
dias 24 de novembro e 10 de dezembro.
Artigo 3º - O artigo 2º da Lei nº 410 de 02 de janeiro de 2003,
passa a ter a seguinte redação:
Artigo 2º - As comemorações alusivas à data farão parte do
calendário escolar, cultural e turístico do município de Avaré.
Artigo 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 24 de novembro de 2.008.

LILIAN MANGULI SILVESTRE
PREFEITA MUNICIPAL

Publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

PROCESSO SELETIVO

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO
PÚBLICO Nº 013/2008

A Prefeitura da Estância Turística de Avaré, Estado de São Paulo,
RE-RATIFICA, o edital publicado anteriormente, referente ao Pro-
cesso Seletivo Simplificado, nº 013/2008, para contratação de
professores por prazo determinado.
DAS INSCRIÇÕES
Os interessados poderão inscrever-se do dia 24 de novembro à
05 de dezembro de 2008, das 9:00 às 16:00hs, no Departamento
de Recursos Humanos da Prefeitura da Estância Turística de
Avaré, na rua Rio Grande do Sul, nº 1810, centro, Avaré.
2. DOCUMENTOS QUE O CANDIDATO DEVERÁ ENTREGAR NO
ATO DA INSCRIÇÃO
a) Comprovante do recolhimento da taxa de inscrição;
b) cópia do documento de identidade;
c) requerimento fornecido pela Prefeitura;
d) ficha de títulos para candidatos que possuem cursos para
contagem de título, nos termos do inciso IV, deste edital
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DAS PROVAS
1. A prova será realizada na EMEF Anna Novaes, EMEF Anna
Novaes de Carvalho,  localizada  à  Rua  Paraná nº 2155, bairro do
Braz, bairro do Braz, às 09h00  do  dia  14 de dezembro de
2008, domingo, com duração de até 3 (três) horas.
2. A prova será escrita e contará de testes de múltipla escolha,
com base no conteúdo programático, com valor total de 100,0
(cem) pontos, sendo considerado aprovado o candidato que ob-
tiver 50,0 (cinqüenta) pontos ou mais.
DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Fica retificado o conteúdo programático, conforme abaixo es-
pecificado.
DAS INFORMAÇÕES
1. O Edital completo, será fixado no átrio do Centro Administrativo.
DAS OBSERVAÇÕES
Permanece ratificado os demais itens do Edital.
Avaré, 27 de novembro de 2008.

LILIAN MANGULI SILVESTRE
PREFEITA MUNICIPAL

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
PEB I
Português
- Ortografia oficial;
- Acentuação Gráfica;
- Pontuação;
- Classes de palavras;
- Substantivo;
- Artigo;
- Pronome;
- Verbo;
- Advérbio;
- Concordância Verbal e Nominal;
- Regência Verbal e nominal
- Interpretação de Texto
Atualidades
Conhecimentos específicos:
- Lei Federal nº 9394/96 Estabelece as diretrizes e Bases da
Educação Nacional;
- Lei Federal nº 8069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente
– Artigo 1º ao 6º, 15 ao 24 e 53 ao 59;
- Brasil: Ministério da Educação, Secretaria da Educação
Fundamental;Parâmetros Curriculares Nacionais: 1º a 4º série –
Introdução, Brasília; MEC/SEF,1997.V.1
- Parecer: CNE/CEB Nº 04/98 – Diretrizes Curriculares para o
Ensino Fundamental;
- Programa de Formação de Professores Alfabetizadores (Letra
e Vida), Coletânea de Textos, módulo 1, 2 e 3; Governo do Estado
de São Paulo, Secretaria de Estado da Educação;
- Programa de Formação Continuada de Professores dos Anos/
Séries iniciais do Ensino Fundamental (Pró Letramento), Alfabeti-
zação, Linguagem e Matemática; Ministério da Educação, Secre-
taria de Educação Básica.

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB II – EDUCAÇÃO
ARTÍSTICA
- A arte e os fundamentos da educação estética;
- Ensino da arte na educação escolar;
- História do ensino artístico na educação escolar brasileira;
- Propostas metodológicas para o ensino na educação artística;
- Conhecimento, apreciação e produção em educação artística;
- Política educacional: educação e sociedade;
- O projeto pedagógico - gestão e planejamento escolar;
- Concepções do processo de ensino e aprendizagem;
- Programas, métodos e processos;
- Avaliação do processo educativo;
- Inclusão escolar.

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB II – INGLÊS
- Vocabulário; Tradução e Versão; Interpretação de textos em
Língua Inglesa; Gramática;
- Política educacional: educação e sociedade;
- O Projeto Pedagógico - Gestão e Planejamento Escolar;
- Concepções do Processo de Ensino e Aprendizagem;
- Programas, Métodos e Processos;
- Avaliação do Processo Educativo;
- Inclusão escolar.

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB II –  PORTUGUÊS
- Concepções de linguagem e ensino de língua portuguesa; Vari-
edades lingüísticas; Oralidade e escrita; Discurso e texto; Leitura
e literatura; Produção de textos; Gramática: ortografia oficial; acen-
tuação gráfica; emprego de crase; pontuação; flexão nominal e

verbal; semântica; concordância verbal e nominal; emprego de
tempos e modos verbais; vozes do verbo; pronomes: emprego,
formas de tratamento e colocação; fonema; análise sintática.
- Política educacional: educação e sociedade;
- O projeto pedagógico - gestão e planejamento escolar;
- Concepções do processo de ensino e aprendizagem;
- Programas, métodos e processos;
- Avaliação do processo educativo;
- Inclusão escolar.

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB II – GEOGRAFIA
- Abordagens Teórico-Metodológicas da Geografia; Processos e
Conceitos em Geografia.
- Globalização, Fragmentação, Fronteiras; Industrialização; Ques-
tão Agrária; Cidade; Migrações; Dinâmica da Natureza; Questão
Ambiental; Limites das Classificações Territoriais (Norte / Sul,
Desenvolvimento / Subdesenvolvimento, Países Ricos / Países
Pobres); Ensino de Geografia; Construção de Conceitos no Ensi-
no de Geografia; Ensino e Representação do Espaço Geográfico.
- Política educacional: educação e sociedade;
- O projeto pedagógico - gestão e planejamento escolar;
- Concepções do processo de ensino e aprendizagem;
- Programas, métodos e processos;
- Avaliação do processo educativo;
- Inclusão escolar;
- Globalização;
- Vegetação Brasileira;
- Mercosul.

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – HISTÓRIA
- Ensino de história: Pesquisa e ensino;Concepções
curriculares;Tendências teórico-metodológicas.
-  Cidadania e participação - práticas e a sua história: A herança
cultural greco-romana e as bases da civilização ocidental; A crise
do mundo antigo, a formação da Europa feudal e a transição para
a modernidade; Caracterização da formação histórica da socie-
dade brasileira; As revoluções sociais e políticas; Os fundamen-
tos históricos dos direitos humanos.
- História e memória: Abordagens historiográficas.
- Questões do mundo contemporâneo: Crises e conflitos mundiais.
- As raízes ibéricas, africanas e indígenas na formação histórica
latino-americana;
- Política educacional: educação e sociedade;
- O projeto pedagógico - gestão e planejamento escolar;
- Concepções do processo de ensino e aprendizagem;
- Programas, métodos e processos;
- Avaliação do processo educativo;
- Inclusão escolar;
- História do Brasil;
- Revolução Industrial;
- Revolução Francesa e Inglesa.

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – EDUCAÇÃO FÍSICA
- A Segunda infância no ciclo de vida do ser humano: aspecto
cognitivo, aspecto motor, aspecto afetivo-social;
- A criança de Segunda infância e o movimento: a importância da
Educação Física para a criança de Segunda infância, relação
entre a aprendizagem do, sobre e através do movimento, planeja-
mento em Educação Física escolar, as diferentes abordagens e
suas implicações na Educação Física escolar;
- Implicações do desenvolvimento motor, cognitivo e afetivo-soci-
al na Educação Física voltada para a criança de Segunda infân-
cia: combinação dos movimentos fundamentais, capacidades fí-
sicas, compreensão de regras, autonomia e heteronomia, com-
petição e cooperação, desenvolvimento das relações sociais;
- Formulação de objetivos em Educação Física escolar, segundo
as abordagens: desenvolvimentista e PCN;
- O conteúdo na Educação Física escolar: fatos, conceitos e
princípios, jogos, combinação de habilidades básicas, capacida-
des físicas, atividades rítmicas e expressivas, atitudes, normas e
valores;
- A avaliação em Educação Física escolar: avaliação do aluno, do
professor e do processo;
- Política educacional: educação e sociedade;
- O projeto pedagógico - gestão e planejamento escolar;
- Concepções do processo de ensino e aprendizagem;
- Programas, métodos e processos;
- Avaliação do processo educativo;
- Inclusão escolar.

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB II –  MATEMÁTICA
- Números inteiros: operações e propriedades;
- Regra de três simples e composta;
- Razões e proporções;
- Equações de primeiro e segundo graus;

- Progressões aritméticas e geométricas;
- Porcentagem;
- Juros simples e compostos;
- Sistema de medidas;
- Geometria plana;
- Frações ordinárias e decimais;
- Múltiplos e divisores.
- Política educacional: educação e sociedade;
- O projeto pedagógico - gestão e planejamento escolar;
- Concepções do processo de ensino e aprendizagem;
- Programas, métodos e processos;
- Avaliação do processo educativo;
- Inclusão escolar.

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – BIOLOGIA
- INTEREÇÃO ENTRE SERES VIVOS- Organização sistêmica da
vida; movimento dos materiais e da energia da natureza; ação
humana e alterações ambientais; problemas ambientais brasilei-
ros e desenvolvimento sustentável.
- IDENTIDADE DOS SERES VIVOS-  Organização celular da vida,
funções vitais básicas, DNA: a receita da vida e o código genético.
- DIVERSIDADE DA VIDA- Origem da diversidade; adaptações
dos seres vivos a diferentes ambientes; funções vitais do orga-
nismo humano; caracterização dos grandes grupos de seres
vivos; distribuição da vida na Terra; ecossistemas brasileiros,
diversidade ameaçada.
-  TRANSMISSÃO DA VIDA, ÉTICA E MANIPULAÇÃO DO MATERI-
AL GENÉTICO- Sexo e Sexualidade; fundamentos da hereditarie-
dade; genética humana e saúde; engenharia genética, seus ris-
cos e benefícios.
-  ORIGEM E EVOLUÇÃO DA VIDA- Hipóteses da origem da vida e
vida primitiva; concepções evolucionistas; a evolução a partir de
Darwin, a síntese moderna; a grande linha de evolução dos seres
vivos; origem do ser humano e evoluções culturais.
-  QUALIDADE DE VIDA DAS POPULAÇÕES- Saúde, distribuição
desigual da saúde pelas populações; agressões à saúde das
populações; prevenção e promoção à saúde; indicadores de saú-
de, saúde ambiental.
-  CIÊNCIA E CULTURA- Conhecimento científico e tecnológico, par-
te integrante da cultura contemporânea;ciência como construção
histórica e social, processo de produção dos conhecimentos cien-
tíficos e tecnológicos, biotecnologia, ética e cidadania.
- Política educacional: educação e sociedade;
- O projeto pedagógico - gestão e planejamento escolar;
- Concepções do processo de ensino e aprendizagem;
- Programas, métodos e processos;
- Avaliação do processo educativo;
- Inclusão escolar.

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – QUÍMICA
- Transformações químicas;
- Modelos interpretativos sobre a constituição da matéria e suas
transformações;
- Processos nucleares;
- Aspectos termodinâmicos das transformações;
- Aspectos cinéticos das transformações químicas;
- Transformações químicas e energia elétrica;
- Hidrosfera, atmosfera, litosfera e biosfera;
- Ciência e cultura;
- Política educacional: educação e sociedade;
- O projeto pedagógico - gestão e planejamento escolar;
- Concepções do processo de ensino e aprendizagem;
- Programas, métodos e processos;
- Avaliação do processo educativo;
- Inclusão escolar.

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – FÍSICA
- Mecânica:  cinemática, dinâmica, estática e hidrostática;
- Termologia: termometria, dilatação térmica, calorimetria, estudo
dos gases e termodinâmica;
- Óptica geométrica: princípios fundamentais, reflexão da luz e
refração da luz;
- Ondulatória: ondas e acústica;
- Eletricidade: eletrostática, eletrodinâmica, eletromagnetismo;
- Política educacional: educação e sociedade;
- O projeto pedagógico - gestão e planejamento escolar;
- Concepções do processo de ensino e aprendizagem;
- Programas, métodos e processos;
- Avaliação do processo educativo;
- Inclusão escolar.
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Decreto nº 1.872, de 19 de novembro de 2008
(Institui, no âmbito do Município da Estância Turística de Avaré,

a Modalidade de Licitação denominada Pregão, e dá outras
providências. )

LILIAN MANGULI SILVESTRE, Prefeita Municipal da Estância Turísti-
ca de Avaré, usando das atribuições que lhes são conferidas por Lei,
DECRETA:-
Artigo lº - O Município de Avaré  poderá adotar a licitação na
modalidade de Pregão, que será regida por esta Resolução, apli-
cando-se as regras da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2.002, e
subsidiariamente a Lei Federal no.8.666, de 21 de Junho de 1993.
Artigo 2º - Pregão é a modalidade de licitação para aquisição de
bens e serviços comuns, qualquer que seja o valor estimado da
contratação, em que a disputa pelo fornecimento é feita por meio
de propostas e lances em sessão pública.
Parágrafo único - Poderá ser utilizado o Pregão eletrônico, na
forma que dispuser a regulamentação específica.
Artigo 3º - Os contratos celebrados pelo Poder Executivo, para
a aquisição de bens e serviços comuns, serão precedidos, prio-
ritariamente, de licitação pública na modalidade prevista neste
Decreto, que se destina a garantir, por meio de disputa justa entre
os interessados, a compra mais econômica, segura e eficiente.
Parágrafo Único - Consideram-se bens e serviços comuns aque-
les cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser, conci-
sa e objetivamente, definidos no objeto do Edital, em perfeita con-
formidade com as especificações usuais praticadas no mercado.
Artigo 4° - A licitação na modalidade de Pregão é juridicamente
condicionada  aos  princípios  básicos da legalidade. da impessoa-
lidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do jul-
gamento objetivo, bem assim aos princípios correlatos da celerida-
de, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, competitividade,
justo preço, seletividade e comparação objetiva das propostas.
Parágrafo único - As normas disciplinadoras do Pregão como moda-
lidade de licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação
da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o inte-
resse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.
Artigo 5° - Todos quantos participem de licitação na modalidade
de Pregão têm direito público subjetivo à fiel observância do pro-
cedimento deste Decreto, podendo qualquer interessado acom-
panhar o seu desenvolvimento, desde que não interfira de modo
a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos.
Artigo 6° - O Pregão será realizado no âmbito das Comissões
Permanentes para julgamento de licitações, competindo ao Pre-
feito Municipal:
I. Determinar a abertura do procedimento licitatório;
II. Designar o pregoeiro, necessariamente escolhido entre os mem-
bros da comissão;
III. Decidir os recursos contra atos do pregoeiro;
IV. Homologar a licitação logo após o ato de adjudicação, que será
de competência do pregoeiro;
Artigo 7° - A fase preparatória do Pregão observará as seguin-
tes regras:
I. A definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara,
vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou
desnecessárias, limitem ou frustrem a competição ou realização
do fornecimento;
II. O termo de referência elaborado pelo órgão ou entidade inte-
ressada na licitação deverá conter todos os elementos capazes
de propiciar a avaliação do custo pela Administração, diante de
orçamento detalhado, considerando os preços praticados no mer-
cado, a definição dos métodos, a estratégia de suprimento e o
prazo de execução do contrato;
Artigo 8° - A cada Pregão corresponderá um processo, do qual
constará obrigatoriamente:
I. Solicitação da compra ou do serviço pelo setor interessado,
com definição clara do objeto e indicação do seu valor estimado
em planilhas, de forma clara, concisa e objetiva, observadas as
especificações praticadas no mercado;
II. Termo de referência quando se tratar de compra de serviços,
devendo incluir toda descrição detalhada, metodologia, desenhos
e especificações e tudo quanto necessário para formação da
planilha de custos;
III. Justificativa, pelo mesmo setor da aquisição do bem ou do
serviço, desde que tal aquisição não conste do elenco de material
de reposição automática;
IV. Informação da dotação orçamentária que comprometa recur-
sos orçamentários previstos, para o exercício ou que estejam
contemplados no orçamento plurianual;
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V. O cronograma fisico-financeiro de desembolso, se for o caso;
VI. Minuta do futuro contrato, conforme o caso;
Artigo 9° - Recebendo o processo, a Comissão Permanente de
Licitação elaborará edital, que, além de estabelecer os critérios de
aceitação das propostas, definirá as exigências de habilitação, as
sanções administrativas aplicáveis por inadimplemento e as cláusu-
las do contrato, inclusive com a fixação dos prazos e das demais
condições essenciais para o fornecimento do bem ou do serviço.
Parágrafo único - O edital, ao qual será apensada minuta do
futuro contrato, quando for o caso, indicará ainda:
I. As fases do procedimento;
II. Os prazos e a forma de julgamento de impugnações e recursos;
III. O preço máximo admitido pela Administração;
IV. O critério de julgamento do certame, que será necessariamen-
te o de menor preço, observados os prazos máximos para forne-
cimento, as especificações técnicas, os parâmetros mínimos de
desempenho e de qualidade e demais condições específicas,
quando for o caso.
Artigo 10 - A fase externa do Pregão será iniciada com a convo-
cação dos interessados mediante publicação de aviso no Sema-
nário Oficial do Município e, quando se tratar de licitação com
valores acima de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), também em
jornal de grande circulação no município, visando assegurar igual-
dade de competição entre interessados do ramo pertinente ao
objeto da licitação.
§ 1° - Do aviso constarão definição precisa do objeto e a identifi-
cação do local, dia e hora em que poderá ser lida ou obtida a
íntegra do edital e o local onde será realizada a licitação;
§ 2° - O edital fixará prazo não inferior a oito dias úteis, contados da
publicação do aviso de que trata o artigo 10, para os interessados
prepararem suas propostas e documentos para habilitação;
§ 3° - O prazo de validade das propostas será fixado no edital,
não inferior a 20 dias, contados da realização do certame.
Artigo 11 - No dia, hora e local indicados no edital e no aviso,
será realizada sessão pública do Pregão presencial, para recebi-
mento das propostas e da documentação de habilitação, obser-
vando-se os seguintes procedimentos para a classificação:
I. Aberta a sessão, os interessados entregarão ao pregoeiro do-
cumentos que os credenciem à apresentação verbal de propos-
tas e para a prática dos demais atos relativos ao certame;
II. O pregoeiro examinará os documentos, declarando admitidos ao Pre-
gão os representantes que satisfizerem as exigências do inciso anterior;
III. Os admitidos entregarão ao pregoeiro envelopes indevassá-
veis e separados, contendo no primeiro envelope, propostas de
preços unitários e globais, quando for o caso, e, no segundo
envelope, documentos de habilitação;
IV. O pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo as
propostas de preço e à leitura, em voz alta, dos valores respectivos;
V. O pregoeiro verificará a conformidade entre as propostas e o
valor estimado para a contratação, desclassificando os licitantes
que não se enquadrarem no instrumento convocatório;
VI. Em seguida, o pregoeiro declarará classificado o licitante que
houver oferecido o menor preço e, sucessivamente, os que hou-
verem cotado preços finais superiores em até 10%
VII. (dez por cento), em relação à proposta do primeiro colocado;
VIII. Quando não forem apresentadas, no mínimo, três propostas
de preços nas condições definidas no inciso anterior, o pregoeiro
classificará as melhores propostas subseqüentes, até o máximo
de três, para que seus autores participem dos lances a serem
oferecidos verbalmente, quaisquer que sejam os preços totais;
em caso de empate, poderão participar da etapa de lances ver-
bais todas as empresas nesta situação.
IX. Concluída a fase de classificação, o pregoeiro dará início à
etapa de oferecimento verbal de lances pelos licitantes, que de-
verão ser formulados de forma sucessiva em valores distintos e
decrescentes;
X. O pregoeiro convidará individualmente os licitantes classifica-
dos, de forma seqüencial, a apresentar oralmente lances, a partir
do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em
ordem decrescente de valor;
XI. A desistência do licitante em apresentar lance, quando convo-
cado pelo pregoeiro, implicará na impossibilidade de oferecimento
de novo lance, exceto nos casos previstos nos incisos XV e XVI;
XII. Declarada encerrada a etapa competitiva, o pregoeiro ordenará
as propostas e examinará a aceitabilidade da primeira classificada,
quanto ao objeto e ao valor, decidindo motivadamente a respeito;
XIII. Se a proposta não for aceitável, o pregoeiro examinará cada
uma das que se seguirem, em ordem crescente de preço, até
considerar que uma delas atende ao edital, podendo o Pregoeiro
negociar menor preço à Administração, na forma do artigo 20;
XIV. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o
envelope contendo a documentação de habilitação do licitante
que a tiver formulado, para confirmação ou não das suas condi-
ções habilitatórias, com base no Sistema de Cadastramento Uni-
ficado de Fornecedores, ou outro sistema de cadastramento que

vier a ser adotado pela administração, desde que previsto no
edital, ou bem como a habilitação far-se-á com a verificação de
que a licitante
XV. está em situação regular perante a Fazenda Nacional, a Se-
guridade Social e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS,
e  a Fazenda Municipal, e se for o caso a Fazenda Estadual, com
a comprovação de que atende às exigências do edital quanto a
habilitação jurídica e qualificações técnica e econômica-financei-
ra, observado o artigo 14.
XVI. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixa-
das no edital, o licitante que houver ofertado menor preço será
declarado vencedor;
XVII. Se o licitante que ofertou o menor preço não atender às
exigências de qualificação estabelecidas no edital, o pregoeiro
examinará cada uma das que se seguirem, em ordem crescente
de preço, até considerar que uma delas atende ao edital;
XVIII. Não havendo lances ofertados verbalmente, bem como nas
hipóteses dos incisos V e VII deste artigo, o pregoeiro poderá negoci-
ar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.
§ 1° - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar,
imediata e motivadamente, registrando-se na ata a fundamenta-
ção e a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo
de três dias úteis para a apresentação das razões do recurso,
ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresen-
tarem contra razões em igual prazo, que começará a correr do
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos autos na secretaria da própria comissão.
§ 2° - O não oferecimento de razões no prazo deste artigo fará
deserto o recurso;
§ 3º - O recurso será julgado pelo pregoeiro e seus assistentes,
no prazo de dois dias úteis;
§ 4° - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas
dos atos insuscetíveis de aproveitamento. devendo a decisão
mencioná-los expressamente, cabendo à autoridade designar dia,
hora e lugar para a repetição dos atos, se for o caso.
Artigo 12 - Decididos os recursos ou concluído o processo sem
impugnações, o pregoeiro designado adjudicará o objeto ao lici-
tante vencedor e encaminhará o processo à autoridade compe-
tente para a homologação do procedimento.
§ 1° - Homologado o resultado, o adjudicatário será convocado
para celebrar o contrato, devendo para tanto manter as mesmas
condições de habilitação.
§ 2° - Se o vencedor do certame não apresentar situação regular
no ato da assinatura do contrato ou recusar-se a assiná-lo, será
convocado outro licitante, observada a ordem de classificaçào e
assim, sucessivamente, sem prejuízo das sanções cabíveis.
Artigo 13 - Até dois dias úteis antes da data fixada para recebi-
mento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar do prego-
eiro esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocató-
rio do Pregão.
Artigo 14 - Para a habilitação dos licitantes será exigida exclusi-
vamente a documentação prevista na legislação federal pertinen-
te, relativa a:
I. Habilitação jurídica;
II. Qualificação técnica, quando for o caso;
III. Qualificação econômico-financeiro;
IV. Regularidade fiscal;
V. Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Cons-
tituição Federal e na lei 9.854 de 27 de outubro de 1999;
Parágrafo único - A documentação relativa aos incisos 1, III, e IV
poderá ser substituída pelo Certificado de Registro Cadastral
emitido pela Administração, ou outro igualmente oficial que atenda
os requisitos previstos na legislação específica, desde que esta-
belecidos no edital.
Artigo 15 - O licitante que der causa ao retardamento da execu-
ção do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fazer
declaração falsa ou cometer fraude fiscal ficará impedido de
licitar e de contratar com a Administração Pública Municipal pelo
prazo de até três anos, sem prejuízo das multas previstas no
edital e no contrato e das demais cominações legais.
Parágrafo único - A decretação do impedimento de licitar
e contratar será de competência exclusiva do Prefeito Mu-
nicipal, em processo regular que assegure ao acusado o
direito prévio da citação e da ampla defesa com os recur-
sos a ela inerentes.
Artigo 16 - Em licitação na modalidade de Pregão é vedada à
exigência de:
I. Garantia da proposta;
II. Aquisição do edital pelos licitantes como condição de participa-
ção no certame;
III. Pagamento de taxas e emolumentos, salvo os referentes a
fornecimento do edital, quando for o caso, que não serão superi-
ores ao custo de sua reprodução gráfica e aos custos de utiliza-
ção de recursos de tecnologia da informática, se houver.
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Decreto nº 1.874, de 20 de novembro de 2008

(Reorganiza o Conselho Municipal de Assistência Social.)

LILIAN MANGULI SILVESTRE, Prefeita Municipal da Estância Turís-
tica de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t   a  :  -
Artigo 1º - Fica reorganizado, na forma abaixo, nos termos da
Lei Municipal nº 237, de 12 de maio de 1.998, o Conselho Munici-
pal de Assistência Social:-
REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ES-
TAR SOCIAL
Titular:-    ANA MARIA SILVESTRE COSTA
Suplente:- ANA LUCIA BAKR
REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Titular:-     CAROLINA VERPA CORRÊA MARTINS
Suplente:-  TEREZINHA DE FÁTIMA SOARES MANTOVANI
REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Titular:-     MARGARETH MOTA GARCIA
Suplente:-  HILDA GAMBINI UIEMA
REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Titular:-     SILVANA DE SENA
Suplente:-  LUIZ ALBERTO VEIGA DE S’ANTANNA
REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Titular:-     TADEU FLORENTINO DE ALMEIDA
Suplente:-  ELAINE CRISTINA GOMES MARTINS
REPRESENTANTE DE ENTIDADES DE ATENDIMENTO À INFÂN-
CIA E JUVENTUDE
Titular:-     GLAUCIA REGINA FÁVERO HOFFMANN
Suplente:-  MARCOS GUAZZELLI NETO
REPRESENTANTE DE ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE ATENDI-
MENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE COM DEFICIÊNCIA
Titular:-     AURORA BEATRIZ TONINI
Suplente:-  VERA LÚCIA C. GARCIA
REPRESENTANTE DAS ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVI-
ÇOS ASSISTENCIAIS
Titular:-     JOSÉ MARCOS GUAZZELLI FILHO
Suplente:-  MARCOS GUAZZELLI NETO
REPRESENTANTE DE ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA DA TER-
CEIRA IDADE
Titular:-     IVANI CONTINI
Suplente:-  JOANA APARECIDA BIAZON BURINI
REPRESENTANTE DE SERVIÇOS A COMUNIDADE
Titular:-     VERA ALICE ARCA GIRALDI
Suplente:-  MARLENE ROSSINI ANTONANGELO
REPRESENTANTE DOS PROFISSIONAIS ASSISTENTES SOCI-
AIS E PSICÓLOGOS
Titular:-     SANDRA TEREZINHA CRISTALE
Suplente:-  KARLA DE LIMA WITZEL
Artigo 2º - Este Decreto terá o efeito retroativo para 02 de junho
de 2008.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 20 de novembro de 2008.

LILIAN MANGULI SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Decreto nº 1.876, de 20 de novembro de 2008
(Dispõe sobre proibição e dá outras providências.)

LILIAN MANGULI SILVESTRE, Prefeita Municipal da Estância
Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por lei,
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º – Fica proibida a instalação de barracas e trailers, no
perímetro compreendido a 500 (quinhentos) metros do Recinto de
Exposições da EMAPA, no período de 06 a 14 de dezembro de 2008.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 20 de novembro de 2008.

LILIAN MANGULI SILVESTRE
PREFEITA MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Decreto n.º 1.875, de 20 de novembro de 2008
(Altera o Artigo 1º do Decreto nº 1.550, de 12 de setembro de

2007, e dá outras providências.)

LILIAN MANGULI SILVESTRE, Prefeita Municipal da Estância
Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por lei,
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º – O Artigo 1º do Decreto nº 1.550, de 12 de setembro
de 2007, passa a ter a seguinte redação:-
“Artigo 1º - ...................................................................

Descrição da Área :-
Uma área de terras, de forma regular, desmembrada de
maior porção, com inicio junto ao marco A (matricula nº
52.017), seguindo desse ponto rumo 02º 10' 51'’ NE, numa
extensão de 5,00 metros, até o marco A.1; desse ponto
deflete a direita em ângulo reto, numa extensão de 122,49
metros, na confrontação com remanescente do expro-
priado, até o marco C.1; desse ponto deflete a direita em
ângulo reto, e segue rumo 02º 10' 51'’ SW, numa extensão
de 5,00 metros, até o marco D; desse ponto deflete a
direita e segue rumo 88º 00 NW, numa extensão de 122,49
metros, na confrontação com a  Avenida Governador Má-
rio Covas, até o marco A, local onde teve inicio essas
medidas e confrontações, perfazendo uma área territori-
al de 612,49 metros quadrados.”
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogando-se as disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 23 de outubro de 2008.

LILIAN MANGULI SILVESTRE
PREFEITA MUNICIPAL

Artigo 17 - Quando permitida a participação de empresas es-
trangeiras na licitação ou de empresas reunidas em consórcio, e,
subsidiariamente, aplicar-se-ão ao Pregão as normas correspon-
dentes da Lei n° 8.666/93 e legislação complementar.
Artigo 18 - Os atos essenciais do Pregão, inclusive os decorren-
tes de meios eletrônicos, serão documentados ou juntados no
respectivo processo, cada qual oportunamente, compreenden-
do, sem prejuízo dos outros, o seguinte:
I. Justificativa da contratação;
II. Termo de referência, contendo descrição detalhada do objeto,
orçamento estimativo de custos e cronograma fisico - financeiro
de desembolso, se for o caso.
III. Planilhas de custos;
IV. Informação da dotação orçamentária prevista para o exercício;
V. Autorização de abertura do procedimento licitatório da licita-
ção, pelo Presidente da Câmara Municipal;
VI. Designação do pregoeiro;
VII. Parecer jurídico sobre o edital e a minuta do contrato, no
âmbito da comissão, quando for o caso;
VIII. Edital e respectivos anexos, quando for o caso;
IX. Minuta do termo de contrato ou de instrumento equivalente,
quando for o caso;
X. Originais das propostas escritas, da documentação de habili-
tação analisada e dos documentos que a instruírem;
XI. Ata da sessão do Pregão, contendo, sem prejuízo de outros
elementos, o registro dos licitantes credenciados, das propostas
escritas e das apresentadas verbalmente, na ordem de classifi-
cação, da análise da documentação exigida para a habilitação e
dos recursos interpostos;
XII. Ato de adjudicação do objeto;
XIII. Comprovantes de publicação do aviso do edital e do resultado
da licitação;
Artigo 19 - Os procedimentos para interposição de recurso,
compreendendo a manifestação prévia do licitante, durante a
sessão pública, o encaminhamento de memorial e de eventuais
contra-razões pelos demais licitantes, serão realizados, no âmbi-
to do sistema eletrônico, exclusivamente em formulários próprios,
que serão disponibilizados pela Administração Municipal;
Artigo 20 - Se a proposta ou lance de menor valor for inaceitável,
ou a proposta inexeqüível, ou se o licitante desatender às exigên-
cias habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o lance
subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a
habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance viável
e que atenda ao edital.
Parágrafo único. Na situação a que se refere este artigo, o
pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido
preço melhor.
Artigo 21 - A autoridade competente para determinar a contratação
poderá revogar a licitação em face de razões de interesse público
relevante, derivadas de fato superveniente devidamente comprova-
do, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-
la por ilegalidade, de oficio ou por provocação de qualquer pessoa,
licitante ou não, mediante ato escrito e fundamentado.
§ 1° - A anulação pode ser declarada a qualquer tempo, atingindo
o contrato, se posterior à sua celebração. § 2° - Os licitantes não
terão direito à indenização em decorrência de anulação do proce-
dimento licitatório, reservado o direito do contratado de boa-fé de
ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado em eventual
cumprimento do contrato.
Artigo 22 - Nenhum contrato será celebrado sem a efetiva dispo-
nibilidade de recursos orçamentários para pagamento dos encar-
gos dele decorrentes, no exercício financeiro em curso.
Artigo 23 - Serão publicados no Semanário Oficial do Município
no prazo de até 30 (trinta) dias da sua assinatura, extratos dos
contratos celebrados pela modalidade estabelecida nesta Lei.
Artigo 24 - A prioridade determinada pelo artigo 3° para a moda-
lidade de licitação de que trata este Decreto vigorará a partir de
sua publicação.
Artigo 25 - Respeitados os interesse do Município de Avaré e sem
prejuízo de outros meios, as contratações diretas, através das dis-
pensas de licitação, poderão ser realizadas com a utilização de meios
eletrônicos que garantam ampla disputa entre os interessados;
Artigo 26 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário, em especial o De-
creto nº 1.070, de 21 de dezembro de 2005.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 11 de novembro de 2008.

LILIAN MANGULI SILVESTRE
PREFEITA MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA
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DECRETO Nº.1881  de 24 de novembro de 2008

(Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar e dá outras providências)

LILIAN MANGULI SILVESTRE, Prefeita Municipal da Estância Turística de Avaré, usando das
atribuições que lhe são conferidas por Lei,
Artigo 1º. Fica autorizado o Departamento de Contabilidade e Orçamento do Município a abrir nos
termos da Lei Municipal nº1030 de 06/12/2007, o crédito no valor de R$430.000,00(quatrocentos e
trinta mil reais), para suplementar as seguintes dotações do orçamento vigente:-
Local    Códigos Geral Especificação da Despesa Valor
06. SECRETARIA MUN.DA EDUCAÇÃO
06.03.00 Divisão de Ens. Fundamental-Rec.Próprio
06.03.01 Depto. de ens. Fund.- rec.próprio

   3390.30.00 12.361.2001.2046-187 Transp.alunos ens. Fund. 30.000,00
06.06.00 Divisão de Alimentação Escolar
06.06.01 Depto. de Alimentação

   3390.32.00 12.306.2006.2075-290 Fornec. Da merenda escolar 25.000,00
07. SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE
07.01.00 Fundo Municipal de Saúde
07.01.02 Depto. De Atendimento sanitário

   3390.34.00 10.301.1002.2010-343 Atendimento bucal 20.000,00
   3390.30.00 10.301.1001.2004-352 Conserv.das unidades de saúde 20.000,00

07.01.04 Depto.de vigilância epidemiológica
   4490.52.00 10.305.1005.2281-421 Gestão da vigilância epidemiológ. 110.000,00

07.01.05 Depto. de farmácia
   3390.32.00 10.303.1006.2028-438 Aquisição de medicamentos 150.000,00
   3390.32.00 10.303.1006.2282-439 Aquisição de matrs. descartáveis 70.000,00

16. SECRET. MUNIC. DE PLANEJAMENT
16.02.00 Depto. de Engenharia

   4490.51.00 27.812.3007.1030-936 Implantação de infra-estr. esp. 5.000,00
TOTAL................................................. 430.000,00

Artigo 2º O Valor de que trata o artigo anterior será coberto com recursos de anulação 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:
06. SECRETARIA MUN.DA EDUCAÇÃO
06.01.00 Gabinete do Secretário e Dependências

   3390.39.00 12.363.2004.2064-145 Funcionamento da educação profissionais 20.000,00
06.02.00 Divisão de Ensino Infantil
06.02.01 Depto. de creches

   3390.30.00 12.365.2002.2053-152 Conserv.de unidades de educ. inf. 50.000,00
06.03.00 Divisão de Ens. Fundamental-Rec.Próprio
06.03.01 Depto. de ens. Fund.- rec.próprio

   3390.30.00 12.361.2001.2046-188 Transp.alunos ens. Fund. 7.000,00
08. SECRET.MUN.BEM ESTAR SOCIAL
08.02.00 Fmas - Fdo. Mun. Assist. Social
08.02.01 Gestão da Assistência Social

   3350.43.00 08.243.401.2125-543 Apoio as entidades de atendimentos a j. 100.000,00
08.03.00 Fundo Social de Solidariedade
08.03.01 Gab.da Presid.e Dependência

   3390.32.00 08.244.4002.2130-597 Atividades do fdo. Social de solidarieda 30.000,00
   4490.52.00 08.244.4002.2130-600 Atividades do fundo social de solid. 20.000,00

12. SECRET.MUN.DO MEIO AMBIENTE
12.03.00 Div.de Preserv.Educ. e Fisc.Amb.
12.03.01 Depto. de Preservação ambiental

   3390.39.00 15.451.5002.1035-748 Instalação de iluminação pública 9.000,00
   4490.51.00 15.451.5002.1035-756 Instalação de ilumin. pública 50.000,00

16. SECRET. MUNIC. DE PLANEJAMENT
16.01.00 Gabinete do secretário e dependências

   3390.36.00 15.122.7001.2327-909 Manut.da secret.de planej. 20.000,00
16.02.00 Depto. de Engenharia

   4490.51.00 15.451.5002.1087-921 Constr. De banheiros em prçs. Publ. 20.000,00
   4490.51.00 15.451.5003.1038-923 Pavimentação de vias públicas 74.000,00
   4490.51.00 15.451.5003.1038-924 Pavimentação de vias públicas 30.000,00

TOTAL.................................................... 430.000,00
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 24 de novembro de 2008.

LILIAN MANGULI SILVESTRE
Prefeita Municipal

Decreto nº 1878 de 21 de Novembro de 2008
(Dispõe sobre abertura de Crédito Suplementar e dá outra providências)

Lílian Manguli Silvestre, Prefeita Municipal da Estância Turística de Avaré, usando das atribui-
ções que lhe são conferidas por Lei,
DECRETA:-
Artigo 1º – Fica autorizado na Contabilidade do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do
Município de Avaré – AVAREPREV abrir nos termos do Parágrafo Único do Art. 7º da Lei Municipal nº
538 de 29 de Dezembro de 2.003, e da Lei Municipal nº 670 de 25/11/2004, o CRÉDITO no valor de
R$ 39.000,00 (Trinta e nove mil reais), para suplementar as seguintes dotações do orçamento
vigente, observando as classificações Institucionais, Econômicas e Funcional Programática:-
Código Geral  Especificações da Despesa

Instituto de Previdência Municipal
Instituto de Previdência e Dependências

3.1.90.11.00 09.122.4008.1.033 Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil 25.000,00
3.1.91.13.00 09.122.4008.1.033 Obrigações Patronais - Intra Orçamentária 4.000,00
3.3.90.36.00 09.122.4008.1.033 Outros Serviços de Terceiros P. Física 8.000,00
3.3.90.47.00 09.122.4008.1.033 Obrigações Tributárias e Contributivas 2.000,00

Total 39.000,00
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, da seguinte Dotação
Orçamentária:-
Código Geral Especificações  da Despesa

Instituto de Previdência Municipal
Instituto de Previdência e Dependências

4.4.90.52.00 09.122.4008.1.033 Equipamentos e Matérias Permanente 25.000,00
9.9.99.99.00 99.999.9999.9.001 Reserva de Contingência 14.000,00

Total 39.000,00
Artigo 3º – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré, 21 de novembro de 2.008

LILIAN MANGULI SILVESTRE
Prefeita Municipal

Decreto nº 1.873, de 19 de novembro de 2008
(Dispõe sobre autorização para pagamento de aluguel de Entidade Assistencial e dá outras Providências)

LILIAN MANGULI SILVESTRE, Prefeita Municipal da Estância Turística de Avaré, usando das
atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º. - Fica o executivo municipal autorizado, nos termos da Lei Municipal nº 759, a firmar
contrato para pagamento mensal de aluguel da entidade Assistencial RAFA- Residência do Amor
Fraternal de Avaré.
Artigo 2º.  - O Valor do aluguel será de R$ 1.684,65 (Hum mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e
sessenta e cinco centavos)  mensais,  reajustados de acordo com os índices do Governo  e  para
atender as despesas, será onerada a seguinte dotação orçamentária
08.00.00 SEC MUN. BEM ESTAR SOCIAL
08.01.00 Gabinete e Dependências

3.3.90.39.00 08.122.4007.2152 516 20.215,80
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 19 de novembro de 2008.

LILIAN MANGULI SILVESTRE
PREFEITA MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Secretaria de Educação
realiza curso aos professores

E D U C A Ç Ã O :

DIVULGAÇÃO

Nos meses de ou-
tubro e novembro, foi
realizado o Curso
“Um Pouco de Histó-
ria ... da Educação”
que, possibilitou aos
professores de Educa-
ção Infantil, uma refle-
xão a respeito da edu-
cação desde o seu iní-
cio até os dias de hoje
assim como também, o
início da Educação In-
fantil, e a sua impor-
tância dentro desse
mesmo contexto.

O curso foi elabora-
do pelas supervisoras de
ensino Fátima Cristina
Veiga Benini e Silvia

Maria Martins Fidalgo
Bark juntamente com a
Secretaria Municipal de
Educação.
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2° TORNEIO DE FUTEBOL DE AREIA
DO BAIRRO IPIRANGA

RESULTADOS
RODADA DIA 21/11

Laranja Mecânica 03 x 02 Três Coqueiros
Ipiranga F.C. 01 x 01 Vila Jardim

Cobranças de pênaltis
Ipiranga F.C. 03 x 02 Vila Jardim
J.F.F.C. 04 x 01 Faz. Brabância

RODADA DIA 22/11
Sorveteria Jota 03 x 00 J.P.M. Agricola

A. M. Souza 03 x 01 Cambarás
Bar Farturense 02 x 02 São Tomé

Cobranças de pênaltis
Bar Farturense 09 x 08 São Tomé

RODADA DIA 23/11
Três Marias 01 x 00 São Bento

Laranja Mecânica 03 x 03 Paineiras
Cobranças de pênaltis

Laranja Mecânica 02 x 01 Paineiras
Ipiranga F.C. 00 x 03 J.F.F.C.

RODADA DIA 25/11
Sorveteria Jota 05 x 03 Auto M. Souza

Bar Farturense 01 x 02 Três Marias

SEMI-FINAIS
Com a presença de um grande público, foi reali-

zado na última quinta-feira, as semi-finais do 2° Tor-
neio de Futebol de Areia do Bairro Ipiranga que teve
a participação de 70 equipes.

No 1° jogo J.F.F.C. venceu por 04 x 02 a equipe
Laranja Mecânica e no 2° jogo, Sorveteria Jota ven-
ceu por 02 x 00 Três Marias.

Após estes resultados, a programação das fi-
nais que acontecem neste sábado ficou assim:

Decisão de 5° e 6° lugar - às 14h30
Auto Mecânica Souza x Bar Farturense
Decisão de 3° e 4° lugar - às 15h00

Laranja Mecânica x Três Marias
Decisão do título - 15h30
J.F.F.C. x Sorveteria Jota

A Comissão Organizadora avisa que a equipe
que não cumprir a programação das finais não terá
o direito de receber a premiação.

As equipes do São Tomé, São Bento, Paineiras,
Ipiranga F.C., vão receber a premiação de R$ 100,00.

Retire gratuitamente o
Semanário Oficial da Estância

Turística de Avaré no Paço Municipal,
Centro Administrativo e nas

Bancas de Jornais

FEIRA DFEIRA DFEIRA DFEIRA DFEIRA DA SA SA SA SA SAÚDEAÚDEAÚDEAÚDEAÚDE
DATA: 29 DE NOVEMBRO DE 2008

LOCAL: LARGO DO MERCADO
HORÁRIO: DAS 08h00 ÀS 17h00

PROGRAMAÇÃOPROGRAMAÇÃOPROGRAMAÇÃOPROGRAMAÇÃOPROGRAMAÇÃO
AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL,

TESTE DE GLICEMIA,
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO,

STAND SOBRE DENGUE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREFEITURA DA  ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉPREFEITURA DA  ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉPREFEITURA DA  ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉPREFEITURA DA  ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉPREFEITURA DA  ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

E S P O R T E S :

Teve início no último
sábado, na quadra da Po-
lícia Civil, o 2° Torneio In-
terno de Futsal da Polícia
Civil nas categorias Mirim
e Infanto com a participa-
ção de 40 atletas.

Na categoria Mirim
(São Paulo, Flamengo,
Grêmio e Cruzeiro)

Resultados:
Grêmio 04 x 01 São Paulo
Cruzeiro 05 x 01 Flamengo
S. Paulo 05 x 04 Flamengo

Escolinha de Futsal Seme/Polícia Civil

Cruzeiro 03 x 01 Grêmio
Cruzeiro 05 x 04 São Paulo
Grêmio 05 x 01 Flamengo

Após estes resulta-
dos, as finais ficou assim:
Decisão de 3° e 4° lugar
São Paulo x Flamengo

Decisão do Título
Cruzeiro x Grêmio
Na categoria Infanto, o

torneio foi disputado pelas
equipes (Portuguesa,
Santos, Corinthians e
Palmeiras)

Resultados:
Corinthians 04 x 01 Pal-
meiras
Portuguesa 01 x 01 Santos
Palmeiras 03 x 03 Portuguesa
Corinthians 06 x 03 Santos

Mais dois jogos estão
marcados para a próxima ro-
dada para terminar a 1ª fase:
Portuguesa x Corinthians

Santos x Palmeiras
A data vai ser definido

pelo organizador Bugrinho.
COMUNICADO

Bugrinho está agrade-
cendo a diretoria da Polí-
cia Civil que através do seu

presidente ofereceu aos
atletas lanches e refrige-
rantes, além de balas e
pirulitos.

Após o término do 2°
Torneio Interno de Futsal,
será promovido um Torneio
Popular nas categorias
Mirim 96/97 - Pré Mirim 98/
99 - Fraldinha 2000/2001
e Infantil 94 e 95.

O organizador comu-
nica que estes tornei-
os vão fazer parte do
Projeto de Futsal da
Escol inha da Seme/
Polícia Civil.

DIVULGAÇÃO
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8 ª  F E S T  C O U N T R Y :

Continuam as obras de montagem e estruturação
do Parque de Exposições para a 8ª Fest Country

MÁRIO BIXIGA

Continuam a todo
vapor  as  obras  de
montagem da estrutu-
ra  para  a  8 ª  Fest
Country que se reali-
zará de 06 a 14 de
dezembro.

As estruturas para
arquibancada e cama-
rotes já estão em fase
final de montagem,
bem como o Parque
de Diversões e a co-
bertura da Praça de
Alimentação.


