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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 051/2017 
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado pelo  
Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos da Portaria nº 8704/2017 de 
12/01/2017, considerando justificativas contidas no ofício nº 542/2017/
SME, considerando reposição por exoneração de Catarina de Lourdes de 
Paula; considerando que essas despesas serão financiadas com recursos 
do FUNDEB (40%), visando sanar problemas com ausências de servidores 
e priorizar a qualidade da merenda oferecida na rede municipal de ensi-
no, CONVOCA, classificados do Concurso Publico 007/2016, homologado 
através do Decreto nº 4528, de 25 de junho de 2016, publicado em 25 de 
junho de 2016, no Semanário Oficial, para o cargo/função de COZINHEI-
RO, a comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da 
data da publicação deste Edital, no Departamento de Recursos Humanos 
e Gestão de Pessoal com os documentos abaixo descritos, situado a Rua 
Rio Grande do Sul nº 1810, das 8:00 as 17:00 hs, para orientação do pro-
cedimento admissional, nomeação, exames médicos e entrega da docu-
mentação exigida.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga, 
podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamente posterior.

Classificação  Nome
16º  FABIENE CRISTINA PAGANI
Jornada de Trabalho 40 horas semanais/08 horas diárias
Local de Trabalho  (01) CEI Prof. Adalgisa de Almeida Ward
Estância Turística de Avaré, aos 29 de Setembro de 2017.

RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal de Administração

DENOMINAÇÃO - COZINHEIRO (LC 127/2010)
DESCRIÇÃO SUMARIA DO CARGO
Compreende em executar as tarefas correspondentes ao preparo e distri-
buição de merenda e refeições, adicionando os ingredientes necessários 
para atender aos cardápios estabelecidos, atendendo as normas pertinen-
tes de manuseio e armazenamento de alimentos. Executa tarefas afins de-
signadas pela chefia imediata
REQUISITO - Ensino Fundamental Incompleto – Mínimo 4ª série 
CARGA HORÁRIA - 40 horas semanais / 08 horas diárias
DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
Quantidade de cópias  Documento
02 Documento de Identidade - RG
02 Cadastro Pessoa Física - CPF
02 Comprovante residência (água, luz, telefone, etc)
01 Título eleitoral e último comprovante de votação
01 Carteira Profissional - CTPS
01 PIS - PASEP
01 Comprovante grau de escolaridade – Ensino Fundamental Incompleto 
– mínimo 4ª série
01 Certificado militar
01 Certidão nascimento / casamento
01 Certidão nascimentos filhos (menores de 14 anos para salário-família/
maiores para I.R.)
01 Antecedentes Criminais (via internet) e certidão de ações cíveis e cri-
minais (fórum)
01 Foto 3x4
Declaração de Bens, entregue em envelope lacrado e/ou última Declaração 
de IR
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá apresentar cópia  
da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de trabalho, para fins com-
probatórios de acúmulo de cargo/emprego público

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 052/2017
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado pelo  
Sr. Ronaldo Adão Guardiano, nos termos da Portaria nº 8704/2017 de 
12/01/2017, considerando as justificativas contidas na CI 423206/17/S.M.S. 
para suprir exoneração por aposentadoria de Alzira Gonçalves Gregório, 
bem como atender demanda na UBS Brabância e não comparecimento do 
19º classificado convocado pelo Edital nº 050/2017, CONVOCA, classifica-
dos do Concurso Público nº 006/2013, publicado em 14/12/2013, Decreto 
3810, de 19/02/2014, publicado em 22/02/2014, prorrogado através do 
Decreto nº 4422, de 10/02/2016, publicado em 13/02/2016, para o cargo 
efetivo de TÉCNICO EM ENFERMAGEM, a comparecer no prazo máximo 
de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação deste Edital, no 
Departamento de Recursos Humanos/ Departamento Pessoal com os do-
cumentos abaixo descritos, situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810, das 
8:00 as 17:00 hs, para orientação do procedimento admissional, nomeação 
e apresentação dos documentos solicitados. 
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga, 
podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamente posterior.
Classificação  Nome
20º  GRAZIELE RODRIGUES ALVES
Jornada de Trabalho 40 hs semanais/ 8 horas diárias
Estância Turística de Avaré, aos 29 de Setembro de 2017.

RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal de Administração 

DENOMINAÇÃO - TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
ATRIBUIÇÃO LC 127/2010
Auxiliar no atendimento a pacientes sob a supervisão e orientação do mé-
dico e enfermeiro. Cumprir ou fazer cumprir prescrições médicas e auxiliar 

LICITAÇÃO

AVISOS DE EDITAIS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 152/17 – PROCESSO Nº. 375/17

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de dosímetros para o 
Pronto Socorro e CEO por 12 meses.
Recebimento das Propostas: 04 de outubro de 2.017 das 10 horas até 18 
de outubro de 2.017 às 08 horas.
Abertura das Propostas: 18 de outubro de 2.017 das 08h30 min às 09h30 min.
Início da Sessão: 18 de outubro de 2017 às 10h30 min.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/Fax 14) 
3711-2500 – Ramal 233 – www.bllcompras.org.br – Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré, 29 de setembro de 2.017 – Olga Mitiko Hata – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 137/17 – PROCESSO Nº. 373/17
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI

Objeto: Registro de preços para eventual contratação futura de empresa 
para confecção de faixas, lonas e banners
Data de Encerramento: 16 de outubro de 2.017 das 09h30min às 10 horas, 
Dep. Licitação.
Data de abertura: 16 de outubro de 2.017 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/Fax (14) 
3711-2500 – Ramal 216 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré, 25 de setembro de 2.017 – Crislaine Aparecida Santos 
– Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 138/17 – PROCESSO Nº. 374/17
Objeto: Registro de preços para eventual contratação futura de empresa 
para manutenção preventiva e corretiva em veículos da frota do Corpo de 
Bombeiros
Data de Encerramento: 16 de outubro de 2.017 das 14h30min às 15 horas, 
Dep. Licitação.
Data de abertura: 16 de outubro de 2.017 às 15 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/Fax (14) 
3711-2500 – Ramal 216 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré, 29 de setembro de 2.017 – Crislaine Aparecida Santos 
– Pregoeira.

REPETIÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 130/17
PROCESSO Nº. 353/17

Objeto: Aquisição de hortifrútis para preparo de refeições aos internos as-
sistidos pela SEMADS
Data de Encerramento: 17 de outubro de 2.017 das 14h30min às 15 horas, 
Dep. Licitação.
Data de abertura: 17 de outubro de 2.017 às 15 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/Fax (14) 
3711-2500 – Ramal 216 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré, 29 de setembro de 2.017 – Crislaine Aparecida Santos 
– Pregoeira.

II REPETIÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 121/17
PROCESSO Nº. 331/17

Objeto: Aquisição de marmitas para Vigilância Sanitária e Vigilância Epi-
demiológica
Data de Encerramento: 17 de outubro de 2.017 das 09h30min às 10 horas, 
Dep. Licitação.
Data de abertura: 17 de outubro de 2.017 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/Fax (14) 
3711-2500 – Ramal 216 – www.avare.sp.gov.br – Prefeitura da Estância 
Turística de Avaré, 29 de setembro de 2.017 – Crislaine Aparecida Santos 
– Pregoeira.

em intervenções cirúrgicas. Esterilizar e conservar o instrumental médico. 
Observar e registrar sintomas e sinais vitais apresentados pelos pacientes 
para reconhecimento de autoridade superior. Participar de programas de 
aprimoramento profissional. Desempenhar outras tarefas semelhantes nos 
programas de saúde, desenvolvidos pelo Município. Executa tarefas afins 
designadas pela chefia imediata.
REQUISITO MÍNIMO - Ensino Médio Completo, Curso específico na área 
e registro no COREN
CARGA HORÁRIA - 40 (quarenta) horas semanais/8 horas diárias
DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
Quantidade de cópias  Documento
02 Documento de Identidade - RG
02 Cadastro Pessoa Física - CPF
02 Comprovante residência (água, luz, telefone, etc)
01 Título eleitoral e último comprovante de votação
01 Carteira Profissional - CTPS
01 PIS - PASEP
01 Comprovante grau de escolaridade exigido no Edital
01 Certificado militar
01 Certidão nascimento / casamento
01 Certidão nascimentos filhos (menores de 14 anos para salário-família/
maiores para I.R.)
01 Antecedentes Criminais (via internet) e certidão de ações cíveis e cri-
minais (fórum)
01 Foto 3x4
Declaração de Bens, entregue em envelope lacrado e/ou última Declara-
ção de IR
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá apresentar cópia  
da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de trabalho, para fins com-
probatórios de acúmulo de cargo/emprego público
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TERMO DE REVOGAÇÃO
Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 122/17 
– Processo nº. 294/17, objetivando contratação de empresa para fornecimento de 
dosímetros para o Pronto Socorro e CEO, conforme preceitua o artigo 49, primeira 
parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Revogada 
em: 22/09/2.017 – Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde.

Fica REVOGADO o lote 01 do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 136/17 – Processo 
nº. 343/17, objetivando Registro de Preços para eventual aquisição de instrumen-
tal odontológico para Saúde Bucal e CEO, conforme preceitua o artigo 49, primeira 
parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Revogada 
em: 26/09/2.017. Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 
146/17 – Processo nº. 359/17, objetivando aquisição de GPS Automotivo e Por-
tátil para Secretaria da Agricultura, conforme preceitua o artigo 49, primeira parte 
da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Revogada em: 
28/09/2.017. Ronaldo Souza Vilas Boas – Secretário Municipal da Agricultura.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
116/17 – Processo nº. 323/17, objetivando o registro de preços para eventual 
fornecimento futuro de marmitas para o Pronto Socorro Municipal, conforme 
preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Su-
premo Tribunal Federal. Revogada em: 21/09/2017 – Roslindo Wilson Macha-
do – Secretário Municipal de Saúde.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
Josiane Aparecida Lopes de Medeiros – Secretária Municipal de Educação 
da Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Decreto Municipal nº 4.813/2.017 e conforme o disposto no artigo 43, VI 
da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a Empresa F. B. BORGES 
EQUIPAMENTOS EIRELI – ME, objetivando fornecimento de Scanner auto-
motivo para a frota da Secretaria de Educação, relativa ao Pregão Eletrônico 
nº. 124/17 – Processo nº. 296/17. Homologado em: 25/09/2.017.

Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde da Estância Tu-
rística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto 
n° 4.813/17, e conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c 
Lei 10.520/02 HOMOLOGA a empresa MEDICAM – MEDICAMENTOS CAM-
PINAS LTDA EPP, responsável pelo registro de preços para eventual forne-
cimentos de medicamentos e material descartável (Agulha de insulina) para 
atender os pacientes cadastrados de mandado judicial, relativa ao Pregão 
Eletrônico nº. 127/17 – Processo nº. 310/17 – Homologado em: 14/09/2.017.

Sérgio Aparecido Gallego Junior – Secretário Municipal de Serviços da Es-
tância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
Decreto Municipal nº 4.813/2.017 e conforme o disposto no artigo 43, VI da 
Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a Empresa F. B. BORGES 
EQUIPAMENTOS EIRELI – ME, objetivando fornecimento de Switch para uso 
do Almoxarifado Central e Portaria da Garagem Municipal, relativa ao Pregão 
Eletrônico nº. 130/17 – Processo nº. 314/17. Homologado em: 14/09/2.017.

Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde da Estância Tu-
rística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto 
n° 4.813/17, e conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c 
Lei 10.520/02 HOMOLOGA as empresas MEDICAM – MEDICAMENTOS 
CAMPINAS LTDA – EPP, EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA ME, NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOS-
PITALARES LTDA e EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS 
CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA, responsáveis pelo registro de preços 
para eventual aquisição de medicamentos e insumos para atender os pacien-
tes cadastrados de mandado judicial e case, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 
132/17 – Processo nº. 337/17 – Homologado em: 22/09/2.017.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
Josiane Aparecida Lopes de Medeiros – Secretária Municipal de Educação 
da Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas por Decreto nº 4.813/17, conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei 
nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a Empresa FIGUEIREDO S/A, 
objetivando a aquisição de 01 veículo, zero quilômetro, tipo baú para uso 
na Central de Alimentação, relativa ao Pregão Presencial nº. 097/17 – Pro-
cesso nº. 270/17 – Homologado em: 14/09/2.017.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE 
PREGÃO ELETRÔNICO

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 127/17 – Processo nº. 310/17
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: MEDICAM – MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA EPP
Valor Global: R$ 55.898,12 (Cinquenta e cinco mil, oitocentos e noventa e 
oito reais e doze centavos).
Objeto: Registro de preços para eventual fornecimento de medicamentos e mate-
rial descartável para atender os pacientes cadastrados de Mandado Judicial.
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 14/09/2.017

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 132/17 – Processo nº. 337/17
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: MEDICAM – MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA EPP
Valor Global: R$ 22.250,00 (Vinte e dois mil, duzentos e cinquenta reais)
Detentora: EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA-
RES LTDA ME
Valor Global: R$ 39.238,75 (Trinta e nove mil, duzentos e trinta e oito reais 
e setenta e cinco centavos)
Detentora: NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Valor Global: R$ 13.695,00 (Treze mil, seiscentos e noventa e cinco reais)
Detentora: EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CI-
RÚRGICOS HOSPITALARES LTDA
Valor Global: R$ 6.750,00 ( Seis mil, setecentos e cinquenta reais)
Objeto: Registro de preços para eventual fornecimento de medicamentos e 
insumos para atender os pacientes cadastrados de mandado judicial e case.
Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 22/09/2.017

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL
Modalidade: Pregão Presencial nº. 097/17 – Processo nº. 270/17
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: FIGUEIREDO S/A
Objeto: Aquisição de 01 veículo, zero quilômetro, tipo baú para uso na Cen-
tral de Alimentação
Valor Global: R$ 171.000,00 (cento e setenta e um mil reais)
Data da Assinatura do Contrato: 14/09/2017

EXTRATO DE CONTRATO DE PREGÃO ELETRÔNICO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 124/17 – Processo nº. 296/17
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: F. B. BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI – ME.
Objeto: Aquisição de Scanner automotivo para a frota da Secretaria de 
Educação.
Valor Global: R$ 17.744,00 (dezessete mil, setecentos e quarenta e quatro reais).
Data da Assinatura do Contrato: 25/09/2017
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 130/17 – Processo nº. 314/17
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: F. B. BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI – ME.
Objeto: Aquisição de Switch para uso do Almoxarifado Central e Portaria 
da Garagem Municipal.
Valor Global: R$ 4.955,00 (quatro mil, novecentos e cinquenta e cinco reais).
Data da Assinatura do Contrato: 14/09/2017

TERMO ADITIVO\
PREGÃO PRESENCIAL Nº 124/17 – Processo nº. 336/17 fica aditado o 
valor de R$ 6.640,00 (seis mil seiscentos e quarenta reais), para a em-
presa CONEXTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA ME, o que corresponde 
a 12,88% (doze vírgula oitenta e oito por cento) do valor total adjudicado 
no processo licitatório em questão, objetivando a contratação de empre-
sa para locação de equipamentos de sonorização, iluminação, painel de 
LED e geradores para o Festival Avareense de Música Popular – FAMPOP 
2017. Assinatura do Termo Aditivo em: 13 de setembro de 2.017.

TERMO ADITIVO E SUPRESSÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/16 – PROCESSO 319/16, (Contrato nº 
447/16), fica aditado e suprimido o valor do respectivo contrato ganho pela 
empresa TELEFÔNICA BRASIL S. A., no valor total de R$ 3.534,45 (três 
mil, quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), o que 
corresponde 0,38% (zero vírgula trinta e oito por cento), do total do contra-
to, o que objetiva a prestação de serviços telecomunicações nas modali-
dades STFC (Serviços Telefônico Fixo Comutado), com fornecimento de 
linhas analógicas e digitais, serviços DDG (Discagem Direta Gratuita – tipo 
0800), serviço DDR com PABX em comodato, acesso à internet banda lar-
ga, acesso dedicado a rede IP/ internet em fibra óptica, a ser executado 
de forma contínua – Assinatura do Termo Aditivo e Supressão: 04/09/17.

TERMO DE PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 077/15 – Processo nº. 356/15, (Contrato nº 414/15), que faz entre si a 
Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa ANGELA REGINA 
GOMES BARRETO DA SILVA ME, objetivando a manutenção preventiva 
e corretiva de equipamentos médicos hospitalares da Secretaria Municipal 
de Saúde e suas Unidades de Saúde, com prorrogação do prazo até 16 de 
setembro de 2018 – Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal de 
Saúde da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 082/15 – Processo nº. 436/15, (Contrato nº 445/15), que faz entre si a 
Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa MALUF & TINÓS 
LTDA – EPP, objetivando a prestação de serviços de locação de equipa-
mentos multifuncionais de impressão, cópias e digitalização, com o forne-
cimento e instalação de equipamentos com tecnologia laser, monocromá-
tico (preto e branco), bem como controle de softwares de gerenciamento 
e contabilização (bilhetagem) de impressão, com fornecimento de peças 
originais, suprimentos incluindo tonner, técnicos em manutenção, manuten-
ção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, 
componentes e insumos originais, exceto papel, com prorrogação do prazo 
até 25 de setembro de 2018 – Ronaldo Adão Guardiano – Secretário Muni-
cipal de Administração da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 
106/17 – Processo nº. 300/17, (Contrato nº 306/17), que faz entre si a Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré e a empresa FLEX MOBILIÁRIO PARA 
ESCRITÓRIO LTDA ME, objetivando o fornecimento de materiais permanen-
tes para o residencial Mário Emílio Bannwart para atendimento as normas do 
programa “Minha Casa Minha Vida”, com prorrogação do prazo até 13 de ou-
tubro de 2017 – Érica Alessandra Alves – Secretária Municipal de Assistência 
e Desenvolvimento Social da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade TOMADA DE PREÇOS 
Nº 013/15 – Processo nº. 176/15, (Contrato nº 252/15), que faz entre si 
a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa ECCO NATURA 
CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, objetivando o fornecimento de mão de obra, 
materiais, máquinas, equipamentos e serviços para execução do término 
da construção da cobertura da piscina do C.S.U., com prorrogação do pra-
zo até 19 de março de 2018 – Joselyr Benedito Costa Silvestre – Prefeito 
da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade TOMADA DE PREÇOS 
Nº 019/15 – Processo nº. 258/15, (Contrato nº 314/15), que faz entre si 
a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa EURO CONS-
TRUTORA LTDA, objetivando a execução de construção da quadra es-
colar coberta com vestiário da EMEB “Profª Norma Lílian Pereira”, com 
fornecimento de mão de obra, materiais, máquinas e equipamentos, 
com prorrogação do prazo até 28 de dezembro de 2017 – Alexandre 
Leal Nigro – Secretário Municipal de Planejamento e Transportes da 
Estância Turística de Avaré.

NOTA AOS CONTADORES ATUANTES 
NO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA 

TURÍSTICA DE AVARÉ
O Município da Estância Turística de Avaré, juntamente com 
as Secretarias Municipais da Indústria, Comércio, Ciência 
e Tecnologia e Secretaria da Fazenda comunica a todos os 
contadores que atuam no município que a partir do dia 03 de 
outubro de 2017 as aberturas de empresas no município se 
darão por meio do Sistema Via Rápida Empresa. Essa fun-
cionalidade trará maior agilidade para os usuários do sistema 
fazendo com que o processo de abertura de empresas no mu-
nicípio se torne menos burocrático.

TERMO DE REALINHAMENTO DE PREÇO
Fica REALINHADO o valor do contrato na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL n° 041/17 – Processo n° 121/17 (Contrato n° 114/17, que faz entre 
si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa CIAPETRO 
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, objetivando fornecimento de 
combustíveis para a Frota Municipal.
Valor do realinhamento da Gasolina Comum: R$ 3,72 (Três reais e setenta 
e dois centavos).
Valor do realinhamento do Diesel: R$ 2,98 (Dois reais e noventa e oito 
centavos).
Realinhado em: 22/09/2.017 – Joselyr Benedito Costa Silvestre – Prefeito 
da Estância Turística de Avaré.

TERMO DE RESCISÃO
Fica RESCINDIDO o contrato na modalidade DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 061/16 – Processo nº. 153/16, (Contrato nº 151/16), que fazem entre si 
a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e MILTON BERTOLACCINI JU-
NIOR, AURORA DIAS BERTOLACCINI, ANETE DE FÁTIMA BERTOLAC-
CINI NUNES VASCONCELOS E DENISE BERTOLACCINI GALHEIGO 
PARRO, objetivando a locação de imóvel sito a Rua Amazonas nº 1.431, 
Centro, Avaré/SP, para instalação da Farmácia Popular, conforme solicita-
ção da Secretaria Municipal de Saúde. Rescindido em: 20/09/17 – Roslindo 
Wilson Machado – Secretário Municipal de Saúde da Estância Turística de 
Avaré.

TERMO DE SUPRESSÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/17 – PROCESSO Nº 115/17 (Contrato n° 
148/17), fica suprimido o valor total de R$ 27.400,00 (Vinte e sete mil e 
quatrocentos reais), com a empresa ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES 
RURAIS DOS BAIRROS SANTA CRUZ DOS COQUEIROS, ARACATU, 
CAVIÚNA, EZEQUIEL RAMOS, FERREIRA E BARRA GRANDE (ASSO-
CIAÇÃO DOS SEIS BAIRROS), o que corresponde a aproximadamente 
5,06% (Cinco vírgula seis por cento) do total do contrato, o que objetiva a 
aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutis) da Agricultura Familiar para 
Alimentação Escolar no Município de Avaré/SP – Assinatura do Termo de 
Supressão: 20/09/2.017.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/17 – PROCESSO 300/17, (Contrato nº 
307/17), fica suprimido o valor do respectivo contrato ganho pela empresa 
ANA JÚLIA SCAGGION ME, no valor total de R$ 2.960,00 (dois mil, nove-
centos e sessenta reais), o que corresponde 16,53% (dezesseis vírgula cin-
quenta e três por cento), do total do contrato, o que objetiva o fornecimento 
de materiais permanentes para o residencial Mário Emílio Bannwart para 
atendimento as normas do programa “Minha Casa Minha Vida” - Assinatura 
do Termo de Supressão: 12/09/2.017.

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento) 

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 item II 
e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem justificar a ne-
cessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar 
de fornecimento de cotas de gás, tal quebra de ordem cronológica se faz 
necessária para a manutenção divisão de serviços municipais.
Fornecedor: Evelyn Cristina Torcineli- ME
Empenho(s): 4965/2017
Valor: R$ 130,00
Avaré, 29 de Setembro de 2017

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal 

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 item II e 
aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem justificar a neces-
sidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de 
hospedagem e alimentação ao Médico do Exército Brasileiro que realizara 
a Seleção dos conscritos alistados no corrente ano.
Fornecedor : Pedro Luiz Fusco Me
Empenho(s) : 11411/2017
Valor : R$ 210,00
Avaré, 29 de setembro de 2017

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal 

JUSTIFICATIVAS
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Lei nº 2.139, de 26 de setembro de 2017
“Dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas concessionárias de ener-
gia elétrica realizarem o alinhamento e a retirada dos fios nos postes e dá 

outras providências.” 

Autoria: Ver. Francisco Barreto de Monte Neto                                               
(Projeto de Lei nº 79/2017)
JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estância Turística 
de Avaré, usando de suas atribuições que são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré decre-
tou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:
Art. 1º Fica a empresa concessionária ou permissionária de energia elétrica 
obrigada a realizar o alinhamento e a retirada dos fios inutilizados nos pos-
tes e a notificar as demais empresas que utilizam os postes como suporte 
de seus cabeamentos, a fim de que estas possam realizar o alinhamento e 
a retirada dos cabos e demais petrechos inutilizados.
Art. 2º A empresa concessionária ou permissionária de energia elétrica e 
demais empresas que utilizam os postes de energia elétrica e de teleco-
municações, após serem devidamente notificadas, terão o prazo de dez 
dias para regularizar a situação de seus cabos e/ou petrechos existentes.
Art. 3º Fica a empresa concessionária ou permissionária de energia elétri-
ca obrigada a fazer manutenção, conservação, remoção e substituição de 
postes de concreto que se encontrem em estado precário, sem qualquer 
ônus para administração pública.
§ 1º Em caso de substituição do poste, fica a empresa concessionária ou 
permissionária de energia elétrica obrigada a notificar as demais empresas 
que utilizam os postes como suporte de seus cabeamentos, a fim de que 
possam realizar o realinhamento dos cabos de energia e telecomunicações 
e demais petrechos.
§ 2º A notificação de que trata o § 1º deverá ocorrer em setenta e duas 
horas da data da substituição do poste.
§ 3º Havendo a substituição do poste, as empresas devidamente notifica-
das têm o prazo de dez dias para regularizar a situação de seus cabos e/
ou petrechos.
Art. 4º O compartilhamento da faixa de ocupação deve ser feito de forma 
ordenada e uniforme, de modo que a instalação de um ocupante não utilize 
pontos de fixação nem invada a área destinada a outros, bem como o espa-
ço de uso exclusivo das redes de energia elétrica e de iluminação pública.
Art. 5º O não cumprimento do disposto nesta Lei sujeitará:
I - a empresa concessionária ou permissionária à multa de duzentas 
UFMAs para cada notificação que deixar de realizar.
II - a empresa que utiliza os postes da concessionária ou permissionária de 
energia elétrica para suporte de seus cabeamentos à multa de duzentas 
UFMAs se, depois de notificada, não realizar a manutenção de seus cabos 
ou petrechos.
Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, consideram-se infratores todas 
as empresas concessionárias e/ou terceirizadas que estiverem operando 
dentro do âmbito do município de Avaré, agindo em desacordo com esta 
legislação.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor no prazo de cento e oitenta dias após a sua 
publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 26 de setembro de 2017.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO

LEIS

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Rua Pernambuco, 1065, – CEP 18705-020 – Centro – Avaré – SP

Fone/fax (14) 3711 2211

RESOLUÇÃO SE nº 02/2017
Dispõe sobre a ocupação de dependências próprias e zeladoria nas 

Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino
A Secretária Municipal de Educação, com fundamento nas disposições do 
Decreto nº 47.685, de 28 de fevereiro de 2003, Resolve:-
Artigo 1º:- As dependências próprias destinadas à zeladoria nas escolas 
municipais serão ocupadas por servidor público efetivo, no cargo/função de 
Oficial de Manutenção e Serviços, por indicação do respectivo Secretário 
Municipal da Educação e escolha do Diretor da escola;
Artigo 2º:- A autorização para ocupação de dependência próprias de zela-
doria dar-se-á por  meio de Portaria do Secretário Municipal da Educação, 
a ser publicado no Semanário Oficial  do Município, e por assinatura dos 
termos de autorização de uso do imóvel e de compromisso, na conformi-
dade dos modelos constantes dos Anexos I e II, respectivamente, que inte-
gram a presente resolução.
Parágrafo 1º:- O pedido do Diretor de escola, requerendo autorização para 
ocupação de dependências próprias de zeladoria, deverá ser acompanha-
do da assinatura dos termos de autorização e de compromisso;
Parágrafo 2º:- O termo de compromisso, constante do Anexo II, será lavra-
do em três vias sendo, uma para a Secretaria Municipal da Educação, uma 
para o compromitente e outra para a Unidade Escolar.
Artigo 3º:- A autorização para uso de dependências próprias de zeladoria terá 
validade por dois anos, desde que o ocupante corresponda e responda a con-
tento as clausulas e condições estabelecidas no termo de compromisso;
Artigo 4º:- A cada dois anos a autorização será concedida mediante Por-
taria do Secretário Municipal de Educação, por proposta e aceitação do 
Diretor de Escola e ouvido pelo Conselho de Escola;
Artigo 5º:- O uso de dependências próprias de zeladoria será preferencial 
ao servidor público estável;
Artigo 6º:- O servidor público indicado para ocupar as dependências pró-
prias de zeladoria não poderá possuir imóvel próprio no município onde se 
localiza a unidade escolar;
Artigo 7:- Compete ao Diretor de Escola:
I- Escolher o servidor para ocupação das dependências próprias de zeladoria;
II- assinar os termos de autorização e de compromisso, juntamente com o 
Secretário Municipal de Educação e o servidor autorizado;
III-  zelar pelo cumprimento das obrigações do ocupante das dependên-
cias própria de zeladoria, adotando as medidas necessárias no caso da 
desocupação;
Artigo 8:- Compete ao Secretário Municipal de Educação:
I- assinar o termo de autorização de uso do imóvel e de compromisso, 
assumindo responsabilidade quanto à ocupação do imóvel do município;
II- expedir e publicar a Portaria de autorização de ocupação das dependên-
cias próprias de zeladoria pelo servidor publico indicado;
III- adotar as providências necessárias em caso de desocupação do imóvel;
Artigo 9º:- O Diretor da Unidade juntamente com o Secretário Municipal de 
Educação, deverão a cada 2(dois) anos, ou quando solicitado pelo Secre-
tário Municipal da Educação, avaliar a atuação do ocupante das dependên-
cias próprias de zeladoria;
Artigo 10º:- A ocupação e a manutenção das dependências próprias de 
zeladoria não acarretarão qualquer ônus à administração municipal;
Artigo 11º:- A desocupação das dependências próprias de zeladoria será 
obrigatória nos casos seguintes:-
I- a pedido do ocupante;
II- por aposentadoria do ocupante;
III- por falecimento do ocupante;
IV- por negligência do ocupante no cumprimento de suas atribuições e obri-
gações ;
Parágrafo 1º:- A desocupação imediata das dependências próprias de zela-
doria ocorrerá quando for o caso mencionado no inciso II e III.
Parágrafo 2º:-  A desocupação das dependências próprias de zeladoria 
ocorrerá em 30(trinta) dias quando for o caso mencionado no inciso I e IV.
Artigo 12º:- Quando expirar o prazo estabelecido pela Secretaria Municipal de 
Educação para desocupação das dependências próprias de zeladoria e o servidor 
não tomar nenhuma providencias, deverá ser instaurado Processo Administrativo, 
observado o devido processo legal de cujo resultado dependerá a aplicação dos 
dispositivos legais, sem prejuízos das medidas judiciais cabíveis.
Artigo 13º – As dependências de zeladoria tratadas nesta resolução são ex-
clusivamente aquelas construídas para uso estabelecido neste ato, ficando 
impedido de modificar a estrutura, bem como ampliação, exceto serviço 
este realizado com autorização da SME através da secretaria de obras.
Artigo 14º-  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Estância Turística de Avaré, 28 de setembro de 2017.

JOSIANE APARECIDA  LOPES DE MEDEIROS
Secretária de Educação

RESOLUÇÃO
TERMO DE COMPROMISSO PARA OCUPAÇÃO 
DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE ESCOLAR
_________________________________________.

Aos _____ dias do mês_________________de _____________, 
perante o Secretário Municipal da Educação, conforme Decre-
to nº 47.685 de 28 de fevereiro de 2003, compareceu o(a) Sr(a) __
___________________________________________________
______________, funcionário Público efetivo da Estância Turisti-
ca de Avaré, na função de ______________________________, 
RG____________________________, irá ocupar a dependência próprias 
destinadas à zeladoria da escola, estando ciente do inteiro teor da Resolu-
ção  mencionada, e pleno acordo com as resposnabilidades que lhes são 
imputadas, conforme as seguintes claúsulas:-
CLAÚSULA I
Dos Deveres e Atribuições
O ocupante das dependências da zeladoria da ______________________
_________________, se compromete a:-
I. ocupar a zeladoria da unidade escolar, executando com frequência a ma-
nutenção necessária de suas dependências e áreas adjacentes;
II. comunicar, de imediato, à Direção da Escola as ocorrências em dias não 
letivos, providenciando, conforme o caso, contato urgente com a unidade 
policial mais próxima;
III. manter em  perfeita ordem e limpas as dependências da zeladoria e 
áreas adjacente;
IV. manter-se atento e vigilante durante os períodos em que estiver na es-
cola;
V. zelar pelo patrimônio e pelas áreas adjacente da unidade escolar em 
dias normais e quando da realização de atividades comunitárias, evitando 
incursões de vândalos ou qualquer pessoa perniciosa no recinto escolar;
VI. adotar as providências cabíveis e legais em ocorrências verificadas no 
perímetro escolar;
VII. conservar em seu poder as chaves que permitam abrir e fechar o pré-
dio escolar nos horários estabelecidos pelo Diretor da Escola, percorrendo 
diariamente todas as dependências, após o encerramento das atividades;
VIII. cuidar da escola, ainda quando as dependências da zeladoria se loca-
lizarem distantes do prédio;
IX.             manter-se atendo à necessidade de execução de reparos, 
manutenção e conservação do prédio escolar e da  zeladoria , solicitando 
providências ao Diretor de Escola;
X.            dedicar-se exclusivamente às atividades próprias de ocupante de 
zeladoria, nos horários definidos para esse fim;
XI.           zelar pela horta, árvores, frutíferas, jardinagem e plantações, 
podendo cultivá las em áreas apropriadas para uso próprio e da escola;
XII. cuidar da vigilância da área interna da unidade escolar, juntamente com 
os demais funcionários administrativo;
CLAÚSULA II
Dos Deveres
Consistem direitos do residente das dependências da zeladoria, além das 
decorrentes dos seus deveres e atribuições:-
I. residir no imóvel, observadas as normas da Resolução______/2017
II. contar com vagas na escola para matricula de seus dependentes
III. fazer juz a uma folga na semanae ser estabelecida em comum acordo 
com o Diretor de Escola;
IV. requerer a dispensa da ocupação das dependencias da zeladoria, numa 
prazo antededente de 30(trinta) dias.
CLAÚSULA III
Das proibições
É vedado ao ocupante da zeladoria:-
I. permitir a permanência na área interna do prédio escolar de pessoas 
estranhas à escola ou outras que não sejam seus pendentes;
II. ausentar-se por período superior a vinte e quatro horas consecutivas, 
sem autorização da Direção da Escola;
III. impedir a vistoria das dependências da zeladoria, quando solicita por 
quem de direito;
IV. ocupar quaisquer dependências  do prédio escolar, além da zeladoria;
V. utilizar -se de material ou equipamento escolar;
VI. manter animais na área na zeladoria e da escola;
VII. realizar reuniões de qualquer natureza;
VIII. procecer a modificaçoes ou construções nas dependências da zela-
doria ou imediação;
IX. dificultar qualquer atividade escolar por comodidade pessoal ou da fa-
mília;
X. assumir atitude incompatível com o bom nome e o decoro da unidade 
escoloar;
Por concordância ao presente termo, em todas as suas clausúlas e condi-
çõesfoi lavrado este documento em 03(três) vias, de igual teor, que, depois 
de lido e achado conforme, será assinado pelas partes e testemunhas pre-
sentes, a seguir qualificadas.
Avaré,______ de_________________________de _________.

Secretário Municpal da  Educação
Nome:_____________________________________
Assinatura:___________________________________

Diretor de Escola
Nome:_________________________________________
Assinatura:______________________________________

Ocupante das Dependências da Zeladoria
Nome:________________________________________
Assinatura:_____________________________________

TERMO DE DOAÇÃO
Cristiano Augusto Porto Ferreira, brasileiro, casado, advoga-
do, portador da cédula de identidade RG nº                 , inscrito 
no CPF/MF sob nº                  , residente e domiciliado na Rua 
Sergipe, 80 – Avaré Estado de São Paulo, vem pelo presente 
doar sem encargo ao Município de Avaré, pessoa jurídica de 
direito Público, inscrita no CNPJ/MF sob nº 46.634.168/0001-
50, com sede na Praça Juca Novaes, 1168 – Centro – Ava-
ré Estado de São Paulo, um equipamento SWITCHING 16 
portas 10/100MB marca TPLINK, novo e sem utilização, com 
valor estipulado em R$ 149,90 (cento e quarenta e nove reais 
e noventa centavos), adquirido da empresa Luiz Carlos Pa-
noni Junior, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.328.119/0001-01, 
conforme nota fiscal nº 000.002.194, que fica fazendo parte 
integrante do presente termo, para utilização na Secretaria de 
Gabinete do Paço Municipal.
Estância Turística de Avaré, 21 de setembro de 2017

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
CPF/MF 267.704.798-50

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal

Fundamento Legal: Decreto nº 4881, de 30 de junho de 2017
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DEMONSTRATIVOS
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Grandes jogos marcaram 
a primeira rodada

No último domingo, 24, a Secre-
taria de Esportes iniciou o mais tra-
dicional Campeonato de Futebol de 
Campo da cidade. Na competição, 12 
equipes divididas em 4 grupos, dispu-

ESPORTES

Campeonato Municipal 
continua neste domingo 

taram os jogos no Campo Municipal. 
Três partidas movimentaram 

a primeira rodada. Inicialmente, o 
Paineiras goleou o Barcelona pelo 
placar de 7 a 0. Na sequência, o São 
Paulo “B” venceu o Sport Nova Era 
por 3 a 0. Fechando, América e Re-
negados não passaram do empate 
de 0 a 0. 

No domingo, 1º de outubro, mais 
três jogos competirão a segunda ro-
dada. 

Às 9h, Ponte Preta contra Santa 
Elizabeth;

Às 13H30, Barcelona contra Laid’s 
Alimentos;

Às 15h, Sport Nova Era contra 
São Pedro F.C. 

Paineiras Barcelona

Copa Futuro: 
rodada de 
sábado

Quem deseja assistir os jogos, 
os times continuarão disputando 
no ginásio Kim Negrão. A entra-
da é 1 kg (um quilo) de alimento 
não-perecível (não obrigatória). 

Rodada de sábado, 30
Categorias Horários

Sub 14 - 9h30
Holambra x Timburi 

Sub 16 - 10h
Timburi x Paineiras Jovem

Sub 12 - 10h30
Holambra x Itaí 

A equipe ficou em 
6º lugar

O time de futsal masculino da 
Secretaria de Espores e Lazer foi 
eleito entre os oito melhores e 
qualificado para a Série Ouro da 
Copa Record.  

O grupo que representará Avaré 
entrará em quadra no dia 6 de outu-
bro, contra Assis. Os jogos acontece-
rão em Bauru, no ginásio Duduzão, a 
partir das 21h. 

Entre Avaré e Assis, outras cida-
des também foram classificadas, 
como Botucatu, Bauru, Borebi, Bora-
ceia, Marília e Pardinho. 

Futsal se classifica para a Série Ouro

AGENDA 

Conselho 
do Idoso 
promoverá 
eventos 
Em comemoração ao Dia 
Internacional do Idoso 

Em parceria com Voluntários 
e a Secretaria de Esportes e La-
zer, no dia 2 de outubro, o Con-
selho fará diversas atividades 
para comemorar o dia Interna-
cional do Idoso. Evento aconte-
cerá no Horto Florestal, das 9h 
às 11h. 

Já, na próxima sexta-feira, 6 de 
outubro, das 14h às 17h, a cele-
bração contará com apresenta-
ções musicais, dança e brindes 
serão sorteados para os que es-
tiverem presentes. A comemora-
ção será promovida no salão de 
festas da entidade Lar São Vicen-
te de Paulo. 
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Na última terça-feira, 26, as enti-
dades conveniadas com o município 
receberam os repasses referente as 
parcelas dos meses de julho e agos-
to. O pagamento foi efetuado em 
uma ação conjunta da Secretaria de 
Assistência e Desenvolvimento So-
cial por meio do Fundo Municipal de 
Assistência Social (FMAS). Cerca de 
nove organizações receberam recur-
sos oriundos dos Governos Federal, 
Estadual e Municipal. 

Com estes pagamentos, tanto a 
Prefeitura quanto a Secretaria, contri-
buem nas condições de trabalho de 
cada instituição. Gerando melhores 
atendimentos e serviços as crianças, 
adolescentes, idosos que necessitam 
de apoio. Além de trazer benefícios 
nas atividades desenvolvidas. 

Confira, nas tabelas, quais são as 
entidades beneficiadas e seus res-
pectivos valores.

PRIORIDADE

Prefeitura concede repasses 
para entidades assistenciais

PRIORIDADE 

Prefeitura concede repasses para entidades assistenciais
Cerca de nove organizações tiveram o pagamento regularizado 

Na  última  terça-feira,  26,  as  entidades  conveniadas  com  o  município  receberam  os  repasses

referente  as  parcelas  dos  meses  de  julho  e  agosto.  O  pagamento  foi  efetuado  em  uma  ação

conjunta da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social por meio do Fundo Municipal de

Assistência Social (FMAS). Cerca de nove organizações receberam recursos oriundos dos Governos

Federal, Estadual e Municipal. 

Com  estes  pagamentos,  tanto  a  Prefeitura  quanto  a  Secretaria,  contribuem  nas  condições  de

trabalho de cada instituição. Gerando melhores atendimentos e serviços as crianças, adolescentes,

idosos que necessitam de apoio. Além de trazer benefícios nas atividades desenvolvidas. 

Confira, nas tabelas, quais são as entidades beneficiadas e seus respectivos valores. 

Entidades Repasses Efetuados 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de

Avaré (Apae)
Municipal e Federal: R$ 34.072,00

Associação Amigo Solidário Estadual, Municipal e Federal:

R$5.804,25

Residência do Amor Fraternal de Avaré  (Rafa) Estadual, Municipal e Federal:

R$17.696,17

Núcleo de Orientação e Capacitação à Infância e

Juventude de Avaré

Estadual e Municipal:

R$27.808,00

Lar São Vicente de Paulo Estadual, Municipal e Federal:

R$43.984,00

Colônia Espírita Fraternidade Estadual, Municipal e Federal:

R$36.994,66

Voluntários Anônimos de Avaré (Vana) Municipal e Federal: R$14.523,00

Fundação Padre Emílio Immoos Municipal: R$25.000,00

Sociedade Evangélica de Assistência

Recuperadora de Avaré (Seara)

Estadual, Municipal e Federal:

R$10.596,75

MEIO AMBIENTE 

Projeto 
Ambiental: 
secretarias 
plantaram 
mudas de Ipê
Ação aconteceu na 
manhã do último dia 20 

Em parceria com a Prefeitura, 
as Secretarias do Meio Ambiente, 
da Agricultura e de Serviços atra-
vés de empresas privadas, cobri-
ram, na manhã do último dia 20, 
o projeto ambiental “Cultivando 
harmonia na terra do verde, da 
água e do sol”.

O objetivo da ação foi promo-
ver a sustentabilidade e a cons-
cientização, a fim de trazer o tema 
para o dia a dia dos munícipes, 
principalmente na semana que 
foram comemorados dois marcos 
importantes do calendário nacio-
nal: o Dia da Árvore (21 de setem-
bro) e o início da primavera (22 de 
setembro).

A equipe participante plantou 
cerca 10 mudas como ato simbó-
lico. Já, nos dias 18 e 19, 290 mu-
das de Ipê das espécies amarelo, 
roxo e branco, foram cultivadas.

Autoridades do poder público, 
representantes do setor privado e 
alunos das instituições do municí-
pio presenciaram as atividades do 
programa, além daqueles que se 
envolveram na limpeza e preparo 
dos terrenos onde realizaram o 
plantio.

“Um projeto como esse pode 
ser replicado sim e para o bem de 
todos, sendo os participantes que 
se tornam agentes multiplicado-
res do saber”, afirma responsável 
pela pasta do Meio Ambiente.
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Após 9 ( nove ) meses, foi reaberta 
na Terça, 26, a Clínica Veterinária da Pre-
feitura de Avaré. Localizada na Rua Semi 
Jubran, 980 no Jd. Paraíso. A unidade 
vai atender uma crescente demanda 
por cuidados com animais domésticos, 
como cães, gatos e pássaros. Além de 
consultas ambulatoriais, a clínica po-
derá realizar pequenos procedimentos 
cirúrgicos como a castração. Outras in-
tervenções de maior complexibilidade 
não serão realizadas no local.  Ao todo, 
4 ( quatro ) profissionais de medicina 
veterinária prestarão serviços gratuitos 
à população. 

Fechada desde Dezembro do ano 
passado, a reabertura só foi possível, 
graças ao investimento feito pela 
Prefeitura para atender as exigências 
físicas, sanitárias e técnicas do Con-
selho Regional de Medicina Veteri-
nária.(CRMV)

As consultas já estão sendo rea-
lizadas. As castrações ainda depen-
dem da conclusão do processo de 
aquisição de equipamentos específi-
cos solicitados pelo CRMV. A Secre-
taria de Agricultura, responsável pela 
unidade, estima que, em até 30 dias, 
os equipamentos estarão instalados, 
liberando a realização das cirurgias 
de castração. 

AGRICULTURA

Reaberta a Clínica 
Veterinária da Prefeitura

Importante: As castrações só 
serão realizadas mediante prévio 
agendamento. Nas próximas edi-
ções do Semanário, serão divulga-
das as datas para início das marca-
ções.

Informações a respeito do fun-
cionamento da Clínica Veterinária a 
Prefeitura de Avaré podem ser ob-
tidas pelo telefone: 14 3711 2578. 
O atendimento está disponível de 
Segunda à Sexta Feira, das 07:30 às 
11:30 e das 13:00 às 17:00h.

Sob a supervisão técnica da Se-
cretaria do Meio Ambiente, equipes 
da Secretaria de Serviços da Prefei-
tura estão dando continuidade aos 
trabalhos de limpeza do Lago Beta 
Bannwart  ( Lago da Brabância ). 
Com o auxílio de botes e de ma-
quinários da própria Prefeitura, as 
equipes estão retirando o grande 
acúmulo de aguapés que atingiu 
o local, provocado por uma vaza-
mento de esgoto em uma adutora 
que fica logo acima do Lago. Desde 
o final de Julho, uma enorme quan-
tidade de pernilongos foi detecta-
da no entorno do Lago, embora a 
intensidade tenha diminuído nas 
últimas semanas.  

A Secretaria de Serviços esti-
ma que os trabalhos de retirada 
do material se estenda por mais 
15 dias.

SERVIÇOS

Limpeza do 
Lago da 
Brabância 
continua
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INFRAESTRUTURA

Foram recentemente abertos para uso os sa-
nitários adaptados num dos prédios instalados 
no bosque da praça do Centro Avareense de 
Integração Cultural (Caic). Adequadas por meio 
de convênio entre a Prefeitura e o Ministério do 
Turismo, essas instalações (foto) estavam pron-
tas desde o ano passado, mas permaneciam 
desativadas.

Abertos ao público os 
novos sanitários da Caic

Neste sábado, 30, às 14h, 
está programada a apresen-
tação do Coral Municipal de 
Avaré (foto), sob a regência 
do maestro Fred Corrêa, num 
dos pátios internos da Santa 
Casa, que mensalmente passa 
a contar com eventos do pro-
jeto “Cultura Aqui”. O evento 
faz parte da parceria firmada 
entre a diretoria da Santa Casa 
de Misericórdia e a Secretaria 
Municipal da Cultura. 

AGENDA CULTURAL 
1 – Projeto Viva o Largo São João - 19h30 às 22h - Largo 
São João
2 – Yogaterapia - 15h30 - Biblioteca Municipal Prof. Fran-
cisco R. dos Santos
2 a 31 – Exposição Taynara Carneiro “Miúda” Poupatempo
2 a 20 – Exposição “Orlando Rolfini” - 8h às 17h - Centro 
Cultural Esther Pires Novaes
2 a 31 – 1ª Mostra Fotográfica “Acervo Confota” - Sala 
Herculano Pires - Biblioteca Municipal Prof. Francisco Ro-
drigues dos Santos
3 a 31 – Exposição de Fotos Antigas “Avaré 156 Anos” - 
Saguão Paço Municipal - 8h às 17h
2 a 6 – 5ª Mostra de Literatura em Vídeo - 9h - Biblioteca 
Municipal Prof. Francisco R. dos Santos
3 – Escola na Biblioteca - 8h, 9h e 13h30 - Biblioteca Mu-
nicipal Prof. Francisco R. dos Santos
3 –  Ponto MIS - “O Mundo dos Pequeninos” e “João o 
Galo Desregulado” - 9h e 14h - Centro Cultural Esther Pi-
res Novaes
5 a 31 – Exposição “Vestígios da 1ª Guerra Mundial”, acer-
vo de Marcus Carmo – Museu Histórico Anita Ferreira De 
Maria – 8h às 12h e das 13h às 17h.
6 e 7 – Projeto Cine Cidade – “Cinema Ao Ar Livre nos Bair-
ros” - 19h30 – Parceria com a Secretaria de Assistência e 
Desenvolvimento Social e Fundo Social de Solidariedade
7 e 8 – Projeto Viva o Largo São João - 19h30 às 22h - 
Largo São João
9 – Yogaterapia - 15h30 - Biblioteca Municipal Prof. Fran-
cisco R. dos Santos
10 –  Escola na Biblioteca - 8h, 9h e 13h30 - Biblioteca 
Municipal Prof. Francisco R. dos Santos
11 – Brincando Com Arte – 8h30 às 17h – Programação 
Especial Dia das Crianças - Bosque da CAIC
14 e 15 – Projeto Viva o Largo São João - 19h30 às 22h - 
Largo São João
16 – Yogaterapia - 15h30 - Biblioteca Municipal Prof. Fran-
cisco R. dos Santos
16 a 18 – Livro na Rodoviária, Embarque Nesta Viagem - 
10h às 16h - Rodoviária Manoel Rodrigues
17 –  Escola na Biblioteca - 8h, 9h e 13h30 - Biblioteca 
Municipal Prof. Francisco R. dos Santos
19 e 20 – 5ª Mostra de Literatura em Vídeo - 9h - Bibliote-
ca Municipal Prof. Francisco R. dos Santos
19 e 20 – Projeto Cine Cidade – “Cinema Ao Ar Livre nos 
Bairros” - 19h30 – Parceria com o Semads e Fundo Social 
de Solidariedade
19 – Lançamento do Projeto “Cine Pop” - Filme “A Ilha do 
Medo”- 19h15 - Centro Cultural Esther Pires Novaes
19 – Encontro Literário - 19h - Centro Cultural Esther Pires 
Novaes
20 – Salada Cultural - 16h - Centro Cultural Esther Pires 
Novaes
20 – Mostra de Filmes Curtas Avareenses - 14h às 16h - 
Centro Cultural Esther Pires Novaes
21 e 22 – Projeto Viva o Largo São João - 19h30 às 22h - 
Largo São João
23 – Yogaterapia - 15h30 - Biblioteca Municipal Prof. Fran-
cisco R. dos Santos
24 –  Escola na Biblioteca - 8h, 9h e 13h30 - Biblioteca 
Municipal Prof. Francisco R. dos Santos
24 – Cultura Aqui - Apresentação do Projeto Guri na Santa 
Casa de Misericórdia - 14h - SCMA
25 – Sarau Caipira - 19h - Centro Cultural Esther Pires Novaes
25 – Teatro “Um Reino Sem Dengue” 8h30 e 14h - Parceria 
com a Sec. Educação - Centro Cultural Esther Pires Novaes
27 – 22ª Chá dos Artistas - Maria Diva Tardivo -  Casa de 
Artes e Artesanato Floriza Souto Fernandes - 16h
27 – Sarau da 3ª Idade da FREA - 19h - Centro Cultural 
Esther Pires Novaes
27 – Cinema no Divã - 19h15 - Centro Cultural Esther Pires 
Novaes
28 e 29 – Projeto Viva o Largo São João - 19h30 às 22h - 
Largo São João
29 – Zumba na Praça - 16h - Largo São João
30 – Yogaterapia - 15h30 - Biblioteca Municipal Prof. Fran-
cisco R. dos Santos
31 –  Escola na Biblioteca - 8h, 9h e 13h30 - Biblioteca 
Municipal Prof. Francisco R. dos Santos
         

     

Desde agosto, por solicitação da Secretaria 
da Cultura, a Prefeitura providenciou as obras e 
os sanitários públicos do Centro, com acessibi-
lidade garantida para portadores de deficiência, 
ficam abertos das 7h às 17h, de segunda a sex-
ta-feira, para atendimento dos frequentadores 
da área onde funcionam a Biblioteca Municipal, 
o Museu Histórico e o Memorial Djanira.

CULTURA 

Coral Municipal se 
apresentará na Santa Casa
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MOÇÃO, REQUERIMENTOS e INDICAÇÕES 
APRESENTADAS NA SESSÃO ORDINÁRIA EM 

25 de SETEMBRO de 2017

MOÇÃO
Maioria dos Vereadores

-que seja aprovado por esta Casa de Leis, MOÇÃO DE REPÚDIO 
ao Banco Santander, por ter patrocinado a exposição Queermuseu, 
onde se verifica forte apelo e incentivo a pedofilia, zoofilia, entre 
outros temas relacionados à sexualidade e por zombar da fé cristã, 
afrontando abertamente os valores morais da sociedade e da maio-
ria dos Cristãos do nosso país sob o pretexto de incentivo à cultura, 
o qual repudio veemente esse comportamento, pois se para um pe-
queno grupo de pessoas possa ser normal fazer sexo com crianças 
e com animais e ter outros comportamentos que agridem a moral e 
os bons costumes, no entendimento da maioria das pessoas, cujas 
manifestações contrárias superam as manifestações favoráveis, 
esse tipo de obra deve ser direcionado apenas aos minúsculos gru-
pos que apoiam tais obras. Que esse tipo de comportamento encon-
tre amparo somente naqueles que, por decisão própria já formada, o 
mantenha dentro de quatro paredes, amparado pela livre liberdade, 
porem que se obedeça aos limites e aos direitos das outras pessoas. 
Esse tipo de exposição nada contribui para a formação e consolida-
ção da estruturação das famílias, mas incentiva a erotização infantil, 
a vulgarização da mulher e de novas práticas abusivas sexualmente, 
pois o que vemos hoje é cada dia mais a crescente escalada de 
crimes sexuais contra mulheres e crianças.

REQUERIMENTOS
Antonio Angelo Cicirelli- Presidente

-que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa 
Silvestre, considerando requerimento de informações acerca do 
assunto protocolado pelo munícipe Pedro Luiz Bicudo, para que 
envie a esta Casa de Leis os relatórios os quais atendam ao dis-
posto nos Artigos 61, inciso XXIV e XXXIX e 62 da Lei Orgânica 
Municipal, posto que os mesmos não foram enviados a esta Edili-
dade, conforme cópia da certidão em anexo.
-ao Exmo. Sr. Prefeito Joselyr Benedito Costa Silvestre, indagan-
do de Sua Excelência – com resposta aguardada no prazo regi-
mental – se é procedente a informação da planejada demolição, 
pela Prefeitura, da totalidade das instalações que serviram de 
hangar e terminal do antigo Aeroporto de Avaré, hoje situadas no 
Parque Fernando Cruz Pimentel, as quais infelizmente se acham 
em péssimo estado de conservação. Importa, antes de mais 
nada, lembrar ao Executivo que os citados imóveis figuram como 
legalmente tombados pelo patrimônio histórico municipal, confor-
me prescreve o Decreto nº 4.635/2016. Com efeito, pleiteamos, 
pelo presente, que o Executivo encaminhe a esta Edilidade a rela-
ção completa de bens patrimoniais inclusos no tombamento histó-
rico do município, para perfeita ciência do público. Outrossim, so-
licitamos seja dada ciência do teor desta propositura para a mídia 
regional e para a diretoria do Conselho de Defesa do Patrimônio 
Histórico, Artístico e Cultural (Condephac), cujos conselheiros já 
manifestaram grave preocupação com o risco de ver bens de va-
lor arquitetônico, marcos do período áureo da aviação em Avaré, 
serem arbitrariamente demolidos.
-que seja oficiado ao Ilustríssimo Professor Marcus Carmo, presi-
dente do “Núcleo João Ribeiro de Barros”, da Sociedade Vetera-
nos de 32-MMDC, com sede em Jaú, expressando-lhe os efusi-
vos cumprimentos desta Casa Legislativa, pela voluntária cessão 
de sua coleção pessoal, cujas raras peças históricas integram a 
Mostra “1932: Um Povo e uma Ditadura – Memória de uma Re-
volução”, por ele dispostas no Museu Histórico Anita Ferreira De 
Maria, no bosque da CAIC, como parte da programação cultural 
dos meses de agosto e setembro do ano em curso. Nessa inte-
ressante exposição, aberta à visitação do público em geral, mui-
tos estudantes conheceram aspectos da Revolução Constitucio-
nalista de 1932, através de uma série de documentos autênticos, 
flâmulas, medalhas, peças de artilharia, vestimentas e fotografias 
relatando a bravura dos corajosos soldados que participaram da 
chamada Guerra Paulista.
-que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa 
Silvestre, considerando o requerimento 876/2017, aprovado na 
sessão do dia 07/08/2017, o qual requer informações acerca do 
pagamento do salário-família, considerando a resposta enviada 
a esta Casa através do Ofício nº744/2017/RQ em que o mesmo 
informa que o referido requerimento foi encaminho ao Departa-

mento de Recursos Humanos para que enviasse as devidas infor-
mações, requeiro sejam reiterados os termos do requerimento em 
questão, para que o citado departamento envie a esta Casa de 
Leis a supracitada informação acerca do pagamento do salário-
-família ao Prefeito, à Vice-prefeita e aos Secretários Municipais.

Flavio Eduardo Zandoná- Vice-Presidente
-que seja oficiado ao escritor Gesiel Júnior, votos de parabeniza-
ção pelo seu ingresso na Academia Sorocabana de Letras.
-que seja oficiado o Secretário Municipal de Saúde, Roslindo Macha-
do, para que nos informe se o mandado do Tribunal de Justiça do Es-
tado de São Paulo, sobre a obrigatoriedade de fornecimento de me-
dicamentos conforme o Processo n.º 0004838-68.2017.8.26.0073. 
Caso a resposta seja negativa que envie a justificativa já que a de-
cisão judicial pede um prazo de 48 horas para o cumprimento e a 
decisão judicial foi emitida no dia 14 de setembro de 2017.
-ao presidente do COMUTRAN a possibilidade de implantação 
de lombadas de redução de velocidade na Avenida Santos Du-
mond, no bairro Di Fiori. Justificativa: O local já apresentou vários 
acidentes, com atropelamento de pedestres que utilizam o local 
como área na pratica de esportes e caminhadas.
-que seja oficiado o Secretário Municipal de Cultura, Sr. Diego 
Beraldo, para que envie a esta Ca sa de leis as seguintes infor-
mações sobre a Fampop: 1) Quais foram as empresas que ga-
nharam a licitação da Fampop? 2) Quais  não apareceram para 
prestar serviço? 3) Quais prestaram serviços no local dessas e 
quais o valores que forma pagos?

Sérgio Luiz Fernandes-1º Secretário
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, os votos de profun-
do pesar pelo falecimento de CAROLINA EUNICE DAMIN CARR 
DE MUZIO, ocorrido em São Paulo, no dia 20 de setembro do 
corrente, fato esse que causou grande consternação perante aos 
familiares, amigos e toda a comunidade descendentes de ame-
ricanos de Santa Bárbara do Oeste uma vez que se tratava de 
pessoa benquista, pertencente que era à família aqui radicada.                                  
REQUEIRO mais que, do deliberado em Plenário seja cientifica-
da a família enlutada, através de seu esposo, DANIEL CARR DE 
MUZIO, na Chácara Residencial Paraíso Marriot, Rodovia Waldo-
miro Corrêa de Camargo, Km 57,3 – ITU/SP, transmitindo-lhes ao 
mesmo tempo os sinceros sentimentos de pesar deste Legislativo 
pelo infausto e doloroso acontecimento.
-e considerando que este Secretário é presidente da Comissão  de 
Legislação Participativa, solicito ao Excelentíssimo Senhor Presi-
dente da Câmara, ANTONIO ANGELO CICIRELLI, que verifique 
as possibilidades junto ao setor de informática desta Casa, para a 
imediata implantação de um sistema no site da Câmara para que se-
jam realizadas votações com a participação dos munícipes, quando 
houver, em nosso município, assunto de elevado interesse público, 
principalmente aqueles que por ventura causarem grande repercus-
são nas mídias sociais ou que causarem grande polêmica.  Justifico 
esse pedido, pois, os Vereadores, mesmo sendo eleitos pelo povo 
e para o povo, devemos levar em conta a opinião da população e 
dessa maneira poderemos ter mais condições de formar um juízo 
adequado, tornando esta Casa a mais democrática possível.
-que sejam consignados em Ata dos nossos trabalhos, os vo-
tos de APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES aos policiais militares 
Cabo Luciano Cordeiro de Moura e Cabo Fabio Antunes Barbo-
sa por terem em 19/09/17, atendido ocorrência de furto de uma 
motocicleta ocorrido em Avaré, e em poucas horas, durante pa-
trulhamento com vistas aos energúmenos meliantes, que foram 
filmados por câmeras de segurança, recuperado a motocicleta 
no bairro Plimec, onde a mesma já estava sendo desmontada. 
Presos os dois ladrões, inclusive com várias passagens pela po-
lícia, o de maior foi recolhido ao xilindró e o menor, mais uma 
vez, obteve seu “habeas corpus” pelo Estatuto da Criança e do 
Adolescente, sendo liberado e entregue aos seus responsáveis.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Sr JOSELYR BENEDITO COS-
TA SILVESTRE, Prefeito Municipal para que o mesmo, através do 
DAC – Departamento de Análise e Controle, atenda o solicitado con-
forme preceitua o artigo 218, parágrafos do 1º ao 4º do Regimento, 
no sentido de fornecer cópia da prestação de contas na íntegra (com 
cópias frente e verso principalmente das notas fiscais) relativos aos 
empenhos nº 8247 e 8248, de 14/06/2017 (103 dias atrás), em nome 
de Valdinei Muniz e empenhos nº 9507 e 9508, de 06/07/2017 (80 
dias atrás), em nome de Reinaldo Severino Souto.
-e considerando que este Secretário é presidente da Comissão  
de Legislação Participativa, solicito ao Excelentíssimo Senhor 
Presidente da Câmara, ANTONIO ANGELO CICIRELLI, que ve-
rifique as possibilidades junto ao setor de informática desta Casa 
e dos demais setores responsáveis, para a imediata implantação 
de um sistema no site da Câmara para que sejam disponibilizados 
aos internautas, os projetos que nesta Casa derem entrada, inde-
pendente de já terem sidos submetidos às Comissões, e que seja 

disponibilizado um local para que as pessoas possam registrar 
sua opinião, sua manifestação e sua colaboração nos projetos 
desta Casa. Justifico esse pedido, cujo objetivo é identificar os 
projetos com mais ou menos apoio da população, pois, os Vere-
adores, mesmo sendo eleitos pelo povo e para o povo, devemos 
levar em conta a opinião da população e dessa maneira podemos 
observar o impacto, podemos obter ideias, receber elogios ou re-
clamações, tornando esta Casa a mais democrática possível.

Jairo Alves de Azevedo-2º Secretário
-que sejam oficiados votos de APLAUSOS E PARABENIZACÕES 
A DEPUTADA FEDERAL KEIKO OTA A QUAL PRONTAMENTE E 
RECEBEU AS REIVINDICAÇÕES DO VEREADOR.
-que sejam oficiados votos de APLAUSOS E PARABENIZACÕES 
AO DIRETOR REGIONAL DE BOTUCATU DA SECRETARIA 
DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO SR. BINHO MI-
CHELLIN QUE ESTEVE EM AVARE NOS INFORMANDO QUE 
NOSSA CIDADE IRÁ RECEBER 2 CURSOS TECNICOS E GRA-
TUITOS DE AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL E AUXI-
LIAR ADMINISTRATIVO NO PROXIMO MÊS.
-para que através do setor competente providencie a sinalização 
das lombadas da Avenida Nova Avaré próxima ao Distrito Indus-
trial pois as mesma não tem nenhuma sinalização em toda a vida.

Adalgisa Lopes Ward
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré e à Secre-
taria Municipal do Meio Ambiente para que nos informe: De que 
forma está sendo feita a coleta de Lixo orgânico em nossa cida-
de? Qual o horários dessa coleta? É realizada diariamente? Essa 
coleta está sendo feita em todos os bairros da cidade?
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré e à Secre-
taria Municipal de Esporte para que realize estudos e nos informe 
da possibilidade de disponibilizar um local para criação de um Nú-
cleo Esportivo para atender os idosos de nossa cidade? Conside-
rando que será um trabalho de voluntários: médicos, enfermeiros 
e educadores que farão um trabalho sem ônus para o município 
com 15 modalidades esportivas.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, 
DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré e à Secretaria 
Municipal da Educação, para que realize estudos sobre a possibili-
dade de Criação de um Projeto de Incentivo a Inclusão para ajudar 
as famílias de pessoas com deficiência auditiva na Rede Municipal 
de Ensino. Esse trabalho poderá ser elaborado com palestras nas 
Escolas do Município para pais, professores e funcionários com o 
tema: Valorização da Deficiência e Libra como Língua Materna nas 
Escolas. Como voluntário para explanar essa palestra temos o Jo-
vem Guilherme Barreto (jovem que temos como exemplo de supera-
ção) com a ajuda dos familiares como intérprete.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, DD. 
Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, para que solicite a 
DAC (Departamento de Análise e Conferência) a Prestação de Con-
tas do Carnaval de 2017 e seja enviado a essa Casa de Leis.
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, DD. 
Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré e à Secretaria Muni-
cipal de Planejamento e Transporte, para que nos esclareça esse fato:
Um veículo oficial da Secretaria Municipal de Planejamento e 
Transporte da Estância Turística de Avaré que todos os dias no 
horário do almoço encontra-se estacionado na Rua da Colina em 
frente ao número 631, por mais de uma hora conforme podemos 
observar na foto em anexo. Sabemos que o Sr. Prefeito baixou 
um Decreto proibindo a utilização de veículos oficiais em horá-
rio de almoço e também para fins particulares. Esse Decreto não 
está sendo seguido? Quais as providências a serem tomadas 
para que essa situação não ocorra?

Alessandro Rios Conforti
-REQUEIRO AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AVARÉ Levando em consideração, que através do Ato da Mesa nº 
07/2017 foi constituída a Comissão Especial para promoção dos 
estudos acerca da revisão do Regimento Interno da Câmara de 
Vereadores deste município; Levando em consideração que 
encerramos os trabalhos, dentro dos prazos estabelecidos, com 
a elaboração da Minuta da Redação Final; Levando em consi-
deração que participaram da Comissão Especial de Revisão do 
Regimento Interno somente os 04 (quatro) vereadores que subs-
crevem este requerimento, devidamente escolhidos em plenário; 
Levando em consideração que em 03/04/17 as 12h04 enviamos 
email a todos os vereadores com cópia do Projeto de Resolução 
que discutíamos onde solicitamos sugestões e flexibilizamos a 
participação de todos no processo; Levando em considera-
ção que durante os estudos da Comissão, muitos pontos foram 
alterados no Projeto de Resolução enviado aos vereadores em 

LEGISLATIVO
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03/04/17, onde alguns pontos necessitam inclusive de alterações 
da Lei Orgânica Municipal; Levando em consideração que o Re-
gimento Interno é uma norma de extrema importância visto que 
regerá todas as ações e trabalhos dos vereadores e funcionários 
desta Câmara Municipal, refletindo diretamente na sociedade lo-
cal; Levando em consideração que o princípio da gestão partici-
pativa e da democracia deve sempre prevalecer sobre os traba-
lhos, principalmente quando os interesses são difusos, abrindo a 
participação opinativa aos atores envolvidos. Elucido assim, que 
mesmo com o trabalho concluído pela Comissão, seria pertinen-
te, democrático e participativo, envio de cópia da Minuta Final da 
Nova Redação para todos os vereadores e ainda para todos os 
departamentos desta Casa de Leis, abrindo a possibilidade de 
participação com opiniões e sugestões, respeitando prazo máxi-
mo de 15 dias do protocolo de recebimento. Enfatizo ainda que 
as opiniões e sugestões, obrigatoriamente, devem acontecer por 
escrito com cópia da redação original seguida da nova redação 
proposta. Após o prazo de 15 dias, a comissão se reunirá para 
deliberação final. Passado o prazo de 15 dias, sem a manifesta-
ção dos atores, presume-se aceito a Minuta da Redação Final. 
Assim sendo, pelos motivos fundamentados acima, A COMIS-
SÃO REQUER AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AVARÉ QUE SEJA CONCEDIDO NOVO PRAZO DE 60 DIAS, 
visando proporcionar maior democracia e gestão participativa nas 
alterações do Regimento Interno. Em tempo, eventualmente ne-
gado pedido de novo prazo, a comissão encaminhará através de 
Resolução a Redação Final do Novo Regimento Interno para os 
devidos trâmites legais nesta Câmara Municipal.
-REQUEIRO AO PREFEITO que seja oficiado o Senhor Prefeito 
Municipal da Estância Turística de Avaré, no sentido de informar 
se EXISTE ALGUM PLANEJAMENTO PARA A PAVIMENTAÇÃO 
NOS BAIRROS TERRAS DE SÃO JOSÉ, JARDIM CALIFORNIA E 
ROYAL PARK, tendo em vista que fui procurado por moradores que 
alegaram estarem esquecidos pelas gestões públicas anteriores.
-REQUEIRO que seja oficiado ao Senhor Presidente do Conselho 
Municipal de Trânsito de Avaré e ao Prefeito Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré, no sentido de informar a possibilidade da 
realização de ESTUDO TÉCNICO VISANDO A CRIAÇÃO DE UM 
QUADRILÁTERO VIÁRIO PREFERENCIAL NO GRANDE CEN-
TRO DE AVARÉ PROPORCIONANDO FLUIDEZ NATURAL DO 
TRÂNSITO, tendo em vista que o número de veículos em nosso 
município vem crescendo significativamente e que o sentido de 
nossas ruas impede sua fluidez, já que uma mesma rua ora é 
preferencial, ora não mais. Um quadrilátero sugerido para fluidez 
do trânsito poderia ser: rua Pará, rua Bahia, rua 9 de julho e rua 
Espírito Santo. O objetivo desta mudança seria facilitar a fluidez 
do trânsito para quem necessita atravessar a cidade, pois bastaria 
cair em uma dessas ruas para que a preferencial naturalmente 
proporcione a desejada fluidez.
-REQUEIRO que seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal da 
Estância Turística de Avaré e o Senhor Secretário Municipal da 
Fazenda, no sentido de informar se é possível DESLOCAR FIS-
CAL MUNICIPAL ATÉ AS OBRAS DA SP 255 VISANDO LEVAN-
TAMENTO DE TODAS AS EMPRESAS SUBCONTRATADAS 
DURANTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS, SEGUIDO DE FISCALI-
ZAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO 
– ISS AO MUNICÍPIO DE AVARÉ, tendo em vista que o percen-
tual considerado de recolhimento é de 5%, em conformidade com 
a Lei Complementar 225/2016 conforme Ofício nº 199/2017-hbd, 
e que com fulcro na lista anexa à Lei Complementar 116/03, no 
item 7.05 (se for serviço de reparos, conservação e reforma na 
rodovia) as empresas subcontratadas devem recolher o ISS no 
município de Avaré/SP. A fiscalização deve ocorrer nas empresas 
contratadas pela CCRSPvias, bem como nas empresas subcon-
tratadas pela Andrade Gutierrez.
-REQUEIRO que seja oficiado VOTOS DE APLAUSOS E PARABENI-
ZAÇÕES ao Palestrante e Instrutor de Trânsito do DETRAN, Sr. Silvio 
Adriano de Souza e Silva, a Senhora Secretaria Municipal da Educação, 
Sra. Josiane Aparecida Lopes de Medeiros e a Diretora de Comunica-
ção do Grupo CCRSPVias, Sra. Rafaele Lidiane Breves,  PELA UNIÃO 
DE ESFORÇOS NO EVENTO OCORRIDO NA CAMARA MUNICIPAL 
DE AVARÉ NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2017, EM DOIS HORÁ-
RIOS, ONDE ESTIVERAM PRESENTES CRIANÇAS DA NOSSA 
CIDADE, E OS ALUNOS DO 4º E 5º ANO DA REDE PÚBLICA MUNI-
CIPAL, NA PALESTRA EDUCATIVA INFANTIL SOBRE O TRÂNSITO, 
EM COMEMORAÇÃO A SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO, de 
iniciativa do vereador Alessandro Rios.

Carlos Alberto Estati
-que seja oficiado à SABESP – Companhia de Saneamento Bá-
sico do Estado de São Paulo – para que esclareça a esta Casa 
de Leis qual o motivo por que vem a referida companhia, após 
conclusão dos serviços realizados nas vias públicas, as quais 
são pavimentadas com asfalto quente, e ao tapar esses buracos 

de tais serviços, a mesma o faz com asfalto frio. JUSTIFICATI-
VA: Este requerimento justifica-se pelo fato de ter este vereador 
presenciado o serviço de tapa-buraco realizado pela companhia 
supracitada em que a mesma vem tapando com asfalto frio os 
buracos que provoca por conta dos serviços realizados na rede 
de água e esgoto, com asfalto frio.

Ernesto Ferreira de Albuquerque
-Dispõe sobre a criação de Comissão Parlamentar de Inquérito para 
investigar a regularidade formal e material do Pregão 124/2017, pro-
cesso 336/2017, bem como, as responsabilidades pela fiscalização 
da execução do objeto contratado. (CPI 01/2017).
-para enviar a esta Casa de Leis, cópias do contrato e comprovan-
te de exclusividade do grupo musical JOTA QUEST.
-para enviar a esta Casa de Leis cópias do processo licitatório, 
do contrato firmado com a Municipalidade e do contrato social da 
Empresa Strong Beats para comercialização de ingressos para a 
FAMPOP pela internet, cartão de débito e dinheiro em pontos de 
venda até o final do evento.
-que seja oficiado ao Sr. Joselyr Benedito Costa Silvestre, Prefeito 
Municipal de Avaré, para informar a esta Casa de Leis, por meio da 
Secretaria do Meio Ambiente, se já foi feita a aplicação de biolarvici-
da no Lago Bertha Bannwart e em outros possíveis focos de prolife-
ração de pernilongos em nossa cidade. Justifica-se esta propositura, 
pois, é de conhecimento geral o incômodo que a proliferação de per-
nilongos tem causado em nossa cidade, bem como a manifestação 
do Secretário Judésio Borges feita nesta Casa responsabilizando a 
Sabesp pelo fato mencionado. Segundo fontes seguras, a sabesp 
adquiriu no dia 06 de setembro o biolarvicida e em seguida por di-
versas vezes comunicou a secretaria para buscar o produto, o que 
acabou não ocorrendo. Dessa maneira, a própria Sabesp entregou 
à Secretaria do Meio Ambiente a embalagem do biolarvicida. Per-
guntam os vereadores: considerando que as reclamações persistem 
com relação ao incômodo gerado pelos pernilongos, o produto já foi 
efetivamente aplicado nos locais indicados?

Francisco Barreto de Monte Neto
-que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Cos-
ta Silvestre, para que através do setor competente informe esta 
Casa de Leis a composição da Comissão do SAMU, informando 
quantas e quais cidades a integram, bem como informar quantas 
e quais cidades estão ativas e se há inadimplência por parte de 
alguns desses municípios e, se houver, quais são eles.
-que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa 
Silvestre, para que informe esta Casa de Leis se existe estudos 
para a melhoria do trânsito nas vias de principal acesso aos Bair-
ros Vila Martins III, Plimec e Água Branca.

Ivan Carvalho de Melo
-que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Sr. Joselyr Benedito Cos-
ta Silvestre, para que nos informe se há algum projeto no Bairro 
Água Branca até a Vila Esperança para a instalação de Ilumina-
ção. Sendo que no local já existem 16 postes. No local citado 
passam muitos pedestres, sem a devida iluminação os colocam 
em perigo. Como mostra as fotos.

Marialva Araújo de Souza Biazon
-que seja oficiado ao Prefeito Municipal Joselyr Benedito Costa 
Silvestre para que através do setor competente informe esta Casa 
de Leis o nome completo de todos os funcionários que trabalham 
no SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - bem 
como seus respectivos cargos, jornada de trabalho e vencimentos 
percebidos pelos mesmos.
-que seja oficiado ao Prefeito Municipal, Joselyr Benedito Costa 
Silvestre, para que envie a esta Casa de Leis cópia da rescisão 
do contrato da empresa Carlos Magno Comércio de Combustível 
EIRELI e a prefeitura Municipal, bem como cópia de todas as or-
dens de pagamento feitas a referida empresa pela municipalida-
de, bem como cópia de todas as requisições dos abastecimentos 
realizados no posto de combustível da empresa constando os no-
mes do motorista e as placas dos veículos abastecidos.

Roberto Araújo
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento da Senhora ARACY DE OLIVEIRA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento da Senhora ELIETE APARECIDA PENA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo 
pesar pelo falecimento da Senhora HELENA CASERTA LEMOS.

INDICAÇÕES
Sérgio Luiz Fernandes-1º Secretário

-para que através da Secretaria de Serviços, dentro das possibi-
lidades e atendendo a pedidos de munícipes, que seja realizado 

consertos (uso de patrol) na estrada AVR 153, bairro Lageado e 
bairro dos Espanhóis, bem como a colocação de cascalho em 
alguns pontos críticos da estrada, sendo eles Sitio 4 Estrelas, São 
Francisco e no rancho Lageado e alguns mata-burros quebrados.

Adalgisa Lopes Ward
-por meio do setor competente, para que realize estudos no sen-
tido de minimizar o caótico trânsito que se estabelece no cruza-
mento da Avenida Major Rangel com as Rua Piauí e Carlos Ama-
deu de Arruda Botelho.
-por meio do setor competente, para que providencie a recupera-
ção da depressão no leito carroçável da Avenida Pinheiro Macha-
do confluência com Rua Guanabara.
-por meio do setor competente, para que providencie em caráter 
de urgência funcionários para coleta de lixo no Bairro Costa Azul.
-por meio do setor competente, para que providencie em caráter 
de urgência a recuperação do leito carroçável do Beco José Ra-
mires em frente ao número 26, pois as lajotas afundaram e da 
maneira que se encontra a via, está causando transtornos aos 
moradores e transeuntes que dela se utilizam.
-por meio do setor competente, para que providencie a substitui-
ção da lâmpada danificada no Beco José Ramires em frente ao 
número 103.
-por meio do setor competente, para que providencie a substitui-
ção das lâmpadas danificadas em toda a extensão da Avenida 
Ouro Verde/Bairro Porto Seguro.
-por meio do setor competente, para que institua a divulgação no 
Site Oficial da Prefeitura e Semanário Oficial da Estância Turística 
de Avaré, a relação de medicamentos existentes no âmbito da 
Secretaria Municipal da Saúde, conforme dispõe.
-por meio do setor competente, reiterando a indicação número 
370/2017, apresentada na Sessão Ordinária em 15/05/2017, para 
que providencie iluminação no Portal de Entrada da cidade, pela 
Avenida Paulo Araújo Novaes.
-por meio do setor competente, para que providencie com urgên-
cia Iluminação Adequada no Residencial Canto da Mata.
-por meio do setor competente, para que providencie com urgên-
cia a substituição de lâmpadas queimadas em todo o Bairro Costa 
Azul, que está com falta de iluminação adequada, deixam dessa 
maneira moradores e frequentadores do local apreensivos no pe-
ríodo noturno.

Ernesto Ferreira de Albuquerque
-providenciar, por meio do setor competente, a correção do leito 
carroçável (tapa buracos) e capinação do meio fio da Rua Ermínia 
Cavezzali Sampaio.
-por meio do Conselho Municipal de Trânsito, estudar a possibili-
dade de instalação de lombadas na Avenida Itália nas imediações 
da Igreja Cultura Cristã e da Faculdade Sudoeste Paulista,

Francisco Barreto de Monte Neto
- para que providencie a troca de lâmpadas na Rua João Ricardo 
Durço e Rua Francisco Gurgel Bismel no Bairro Vila Martins III.

Ivan Carvalho de Melo
-para que por meio do setor competente seja realizado a devida 
reposição de uma lâmpada de 250 wts, na Rua João Batista Dal-
cim, n.º 310, localizado no Bairro Camargo.  Obs; Já faz mais de 
dois anos que se encontra apagada.
-para que por meio do setor competente seja realizado a devida reposi-
ção de uma lâmpada, na Rua Ananias Pires, nº 32, localizado no Bairro 
Brabância. Obs: Já faz, mas de um mês que esta apagada no local.
-que sejam notificados os proprietários dos terrenos vizinhos para 
que façam as calçadas, localizado na Avenida Espanha, nº 803, Sen-
do que muitos pedestres passam no local, mas sem a calçada eles 
transitam na Avenida colocando a própria vida em risco. Por se tratar 
de uma Avenida de transito rápido. Como mostra as fotos.
-para que por meio do setor competente que providencie em ca-
ráter de URGENCIA a limpeza da Rua Jose Bruno, por toda sua 
extensão, localizado no Bairro Camargo.

Roberto Araújo
-para que através do Departamento competente, providencie em 
caráter de URGÊNCIA a operação “tapa buracos” em toda exten-
são da Avenida Carmen Dias Faria, visto que lá existem buracos, 
causando transtornos aos usuários da referida via.
-para que através do Departamento competente, providencie em ca-
ráter de URGÊNCIA a operação “tapa buracos” em toda extensão 
da Rua Ioio de Freitas – Bairro: “Jardim Presidencial”, visto que lá 
existem buracos, causando transtornos aos usuários da referida via.
-para que através do Departamento competente, providencie em ca-
ráter de URGÊNCIA a operação “tapa buracos” em toda extensão 
da Rua Antonio de Jesus – Bairro: “Jardim Presidencial”, visto que lá 
existem buracos, causando transtornos aos usuários da referida via. 
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JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 
02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, 
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica 
de pagamentos por se tratar de fornecimento de  carne bovina, 
tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para o For-
necimento de Alimentação para ações assistenciais e merenda 
escolar para creches da rede pública.
Fornecedor: Acer Alimentos Eireli EPP
Empenho(s): 11497, 5060/2017
Valor: R$ 19.395,00
Avaré, 29 de Setembro de 2017

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da  ordem cronológica para 
pagamentos por se tratar de prestação de serviços profissionais 
de consultoria, suporte técnico, tal quebra de ordem cronológica 
se faz necessária para disponibilização de sistemas informatiza-
dos para a administração pública municipal.  
Fornecedor: Amendola & Amendola Software LTDA
Empenho(s):  4564/2017
Valor : R$ 10.121,38
Avaré, 29 de setembro de 2017

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal 

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de fornecimento de material de escritório, 
tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para o fun-
cionamento dos departamentos da Prefeitura Municipal de Avaré.
Fornecedor: Andipel Papelaria Eireli – EPP
Empenho(s):11100, 9926, 9861, 11033, 11305/2017
Valor: R$ 11.583,97
Avaré, 29 de Setembro de 2017

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal 

JUSTIFICATIVAS

RESOLUÇÃO Nº 404/2017
“Dispõe sobre a criação de Comissão Parlamentar de Inquérito e 

dá outras providências”.

A MESA CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTI-
CA DE AVARÉ, usando de suas atribuições regimentais e legais,  
RESOLVE:- 
Considerando requerimento nº 1111/2017,  subscrito por 07 ve-
readores;
Considerando o previsto no artigo 58, § 3º da Constituição Fede-
ral, c/c artigo 13, § 2º da Constituição Estadual, artigo 1º da Lei 
1.579/52, artigo 39 do Regimento Interno da Casa, e artigo 21 da 
Lei Orgânica Municipal;
Artigo 1º - Fica criada Comissão Parlamentar de Inquérito 
001/2017, com o seguinte objeto de investigação:
 - a regularidade formal e material do Pregão 124/2017, processo 
336/2017, bem como, as responsabilidades pela fiscalização da 
execução do objeto contratado. 
Artigo 2º - Do prazo:
- Segundo artigo 39, § 5º do Regimento Interno, 1 a comissão terá 
o prazo de 120 dias da publicação do ato de sua instalação para 
conclusão dos trabalhos, prorrogáveis ate a metade por delibera-
ção plenária.
 Artigo 3º - Ficam designados os seguintes vereadores como inte-
grantes da Comissão, que deverão se auto organizar nos termos 
do artigo 42 do Regimento Interno:
- Ernesto Ferreira de Albuquerque - PT
- Marialva Araujo de Souza Biazon - PSDB
 - Sérgio Luiz Fernandes - PSC
Paragrafo único – A Comissão poderá requisitar servidores da Câ-
mara para assessorar os trabalhos.
Artigo 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi-
cação.
Artigo 5º - Eventuais despesas com a execução da presente Re-
solução correrão por conta das dotações próprias. 
CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE 
AVARÉ, aos 25 de Setembro de 2.017-

Antonio Angelo Cicirelli  Flávio Eduardo Zandoná
Presidente da Câmara Vice-Presidente

Sérgio Luiz Fernandes Jairo Alves de Azevedo
1º Secretário     2º Secretário

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

Projeto de Resolução nº 11/2017
Autoria: Mesa Diretora
Aprovado pelo voto da maioria, em Sessão Ordinária  de 
25/09/2017

ATO DA MESA Nº 28/2017
(Dispõe sobre a prorrogação da constituição de comissão especial 
para promoção de estudos acerca da revisão do Regimento Interno 

da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré)

A MESA DA CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍS-
TICA DE AVARÉ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE 
SÃO CONFERIDAS POR LEI,
RESOLVE:
Artigo 1º - Fica prorrogada pelo prazo de 60 (sessenta) dias, nos 
termos do artigo 3º do Ato da Mesa nº 07/2017, o qual constituiu a 
comissão especial para promoção de estudos acerca da revisão 
do Regimento Interno da Câmara de Vereadores da Estância Tu-
rística de Avaré. 
Artigo 2º - Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação no 
local de costume. 
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, 25 de se-
tembro de 2017.

Antonio Angelo Cicirelli  Flávio Eduardo Zandoná
Presidente da Câmara Vice-Presidente

Sérgio Luiz Fernandes Jairo Alves de Azevedo
1º Secretário     2º Secretário

CIRCULAR N º 31/2017- DG    Avaré, 28 de setembro de 2.017.
LEMBRETE
Estará presente às 18h30min, o Comandante Sérgio Luis Bavia, 
da Guarda Civil Municipal de Botucatu, para fazer uma palestra 
sobre  Guarda Civil Municipal, nos termos do Requerimento nº 
570/2017, de autoria do Ver. Jairo Alves de Azevedo e outros, 
aprovado por unanimidade.
Senhor (a) Vereador (a):-
Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 
02/10/2017 - Segunda Feira – às 19h00min.
Pela presente levo ao seu conhecimento que o Exmo. Sr. Presidente 
Vereador Antonio Angelo Cicirelli  designou  para a Ordem do Dia da 
Sessão Ordinária de 02 de Outubro do corrente ano, que tem seu 
inicio marcado para as 19h00min,  a seguinte matéria:
1. PROJETO DE LEI Nº 63/2017 - Discussão Única 
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre regularização de obras e dá prazo para 
sua concessão (c/SUBSTITUTIVO)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 63/2017 e dos Pareceres do 
Jurídico e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e 
de Serviços, Obras e Adm. Pública 
2. PROCESSO Nº 105/2017 – Discussão Única
Autoria: Prefeito Municipal 
Assunto: Estabelece novo valor ao Vale Alimentação dos servido-
res e empregados públicos municipais instituído pelo artigo 1º da 
Lei nº 1696, de 25 de junho de 2013 e adota outras providências 
(c/ SUBSTITUTIVO).
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 105/2017 e dos Pareceres do 
Jurídico e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e 
de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor.
Sem outro particular, valho-me do ensejo para apresentar-lhe os 
protestos de minha elevada estima e distinta consideração. 
Exmo.(a). Sr. (a)      
Vereador (a)     
N E S T A

CIRCULAR N º 32/2017-DG          Avaré, 28 de Setembro de 2.017
Senhor (a) Vereador (a): 
Convoca 01 (Uma) Sessão Extraordinária para o dia 02/10/2017, 
segunda feira – logo após o término da Sessão Ordinária, já con-
vocada pela Circular nº 31/2017 e designa a matéria para a Or-
dem do Dia
Pela presente levo ao seu conhecimento que o Exmo. Sr. Presi-
dente Vereador Antonio Angelo Cicirelli, convocou a Câmara de 
Vereadores para 01 Sessão  Extraordinária  a ser realizada no dia 
02 de Outubro do corrente ano,  logo  após o término da Sessão 
Ordinária, já convocada para o mesmo dia, designando para a 
Ordem do Dia a seguinte matéria:-
3. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 106/2017 - Discussão 
Única – Maioria Absoluta (7)
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre alteração de dispositivos da Lei Comple-
mentar nº 225, de 06 de dezembro de 2016 e adota outras provi-
dências (c/ SUBSTITUTIVO)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei Complementar nº 106/2017 e do 
Parecer do Jurídico. 
Observação:- Os Pareceres das Comissões Permanentes serão 
colocados na Mesa dos Srs. Vereadores quando da apreciação 
da matéria
4. PROJETO DE LEI Nº 107/2017 - Discussão Única 
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre alteração de dispositivos da Lei nº 28, de 
25 de fevereiro de 1997, e adota outras providências. (c/ SUBS-
TITUTIVO)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 107/2017 e do Parecer do 
Jurídico. 
Observação:- Os Pareceres das Comissões Permanentes serão 
colocados na Mesa dos Srs. Vereadores quando da apreciação 
da matéria
5. PROJETO DE LEI Nº 108/2017 - Discussão Única 
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial, au-
toriza o Município de Avaré a firmar acordo para pagamento de 
débitos de exercícios anteriores com a Companhia de Desenvol-
vimento Agrícola de São Paulo. 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 108/2017 e do Parecer do 
Jurídico. 
Observação:- Os Pareceres das Comissões Permanentes serão 
colocados na Mesa dos Srs. Vereadores quando da apreciação 
da matéria
Sem outro particular, valho-me do ensejo para apresentar-lhe os 
protestos de minha elevada estima e distinta consideração.
Exmo. (a)  Sr. (a) 
Vereador (a)
N E S T A  

AO MUNÍCIPE DE AVARÉ
A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré torna 
público a relação das proposituras protocoladas e lidas na sessão 
ordinária de 25/09/2017, a saber: 
A íntegra das proposituras (projetos de leis; projetos de resolução, 
etc...) pode ser consultada no portal do poder legislativo www.ca-
maraavare.sp.gov.br através do link “proposituras”.
Sugestões para aperfeiçoamento dos procedimentos podem ser 
enviadas pelo e-mail: diretoria@camaraavare.sp.gov.br
Projeto de Resolução nº 11/2017
             Autoria: Mesa Diretora
Assunto: Dispõe sobre a criação de Comissão Parlamentar de In-
quérito para investigar a regularidade formal e material do Pregão 
124/2017, processo 336/2017, bem como, as responsabilidades 
pela fiscalização da execução do objeto contratado e dá outras 
providências. 
Projeto de Lei nº 103/2017
             Autoria: Ver. Alessandro Rios Conforti
Assunto: Estabelece diretrizes para a realização de eventos es-
portivos na modalidade corrida de rua a serem realizados nas vias 
urbanas deste município e dá outras providências. 
Projeto de Lei Complementar nº 104/2017
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Cria a Secretaria de Negócios Jurídicos - SNJ - Organiza 
a Procuradoria Geral do Município, seu Regime Jurídico, altera a 
Lei Complementar 96, de 12 de maio de 2009 e dá outras provi-
dências.
Projeto de Lei nº 105/2017
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Estabelece novo valor ao Vale Alimentação dos servido-
res e empregados públicos municipais instituído pelo artigo 1º da 
Lei nº 1696, de 25 de junho de 2013 e adota outras providências.
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JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 
02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, 
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica 
de pagamentos por se tratar de Manutenção de Equipamentos 
Médicos, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para 
atendimento da Secretaria Municipal da Saúde.
Fornecedor : Angela Regina Gomes B. Silva ME
Empenho(s) : 246/2017
Valor : R$15.700,00
Avaré, 29 de Setembro de 2017

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal 

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

 Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 
02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, 
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica 
de pagamentos por se tratar de  aquisição de vidros,  tal quebra 
de ordem cronológica se faz necessária para a manutenção das 
EMEBs e Creches.
Fornecedor : Bruno Jose Souto Andrade - Me
Empenho(s) : 8353, 8354, 8355/2017
Valor : R$ 18.494,16
Avaré, 29 de setembro de 2017

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal 

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 
02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, 
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica 
de pagamentos por se tratar de  fornecimento de combustíveis,  
tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para a manu-
tenção dos serviços de transporte da Municipalidade.
Fornecedor : Ciapetro Distribuidor de Combustíveis Ltda.
Empenho(s) : 9963, 4767, 4750, 11040, 11082, 11523 /2017
Valor : R$ 132.530,00
Avaré, 29 de setembro de 2017

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal 

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 
02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, 
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica 
de pagamentos por se tratar de aquisição de aptamil, suplemento 
alimentar e materiais descartáveis, tal quebra de ordem se faz 
necessário para atender a Secretaria Municipal da Saúde e Man-
dado Judicial. 
Fornecedor: Cirurgica Nova Era Com. Prods Medicos e Ort Ltda
Empenho(s): 8367, 8431, 10117, 9522, 9459, 10035/2017
Valor: R$ 22.045,20
Avaré, 29 de Setembro de 2017

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal 

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 
02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, 
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica 
de pagamentos por se tratar de aquisição de cateter intravenoso e 
medicamentos, tal quebra de ordem cronológica se faz necessá-
ria atendimento emergencial em Pronto Socorro Municipal.
Fornecedor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda.
Empenho(s): 8419, 8436/2017
Valor: R$  48.389,00
Avaré, 29 de Setembro de 2017

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal 

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de serviço de aquisição de massa asfáltica 
, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para Conser-
vação de Vias Públicas e Secretaria Municipal de Serviços.
Fornecedor : Construtora Oliveira Correa LTDA
Empenho(s) : 8590/2017
Valor : R$ 57.670,60
Avaré, 29 de setembro de 2017

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal 

JUSTIFICATIVA
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de fornecimento de carne bovina e peito de 
frango, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para a 
merenda escolar das creches da rede pública.
Fornecedor: Delta Distribuidora Comercial Ltda
Empenho(s): 11084, 11087/2017
Valor: R$ 18.043,45
Avaré, 29 de Setembro de 2017

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal 

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 
02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, 
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica 
de pagamentos por se tratar de fornecimento de pães, tal quebra 
de ordem cronológica se faz necessária para atendimento das 
creches da rede pública.
Fornecedor: Dodava Max Eireli - ME
Empenho(s): 11911/2017
Valor: R$ 1.008,00
Avaré, 29 de Setembro de 2017

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal 

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 
02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, 
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica 
de pagamentos por se tratar de aulas de violão nas Oficinas Cul-
turais José Reis Filho.
Fornecedor : Edimilson Guidotti Sabino
Empenho(s) : 4802/2017
Valor: R$ 1.007,50
Avaré, 29 de Setembro de 2017

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de serviço de aquisição de pulverizadores 
costais, tal quebra de ordem se faz necessária para manutenção 
e conservação de bens imóveis e outros materiais permanentes.
Fornecedor: FBA Agropecuária Ltda EPP
Empenho(s): 6333/2012017
Valor: R$ 1.112,25
Avaré, 29 de Setembro de 2017

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal 

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 
02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Es-
tado, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cro-
nológica de pagamentos por se tratar prestação de serviços de 
agrimensura e topografia, tal quebra de ordem cronológica se faz 
necessária para a manutenção da Secretaria Municipal de Obras 
e Habitação. 
Fornecedor: Florestec Engenharia e Soluções Ambientais LTDA
Empenho(s): 17816/2016 
Valor: R$  12.510,00
Avaré, 29 de Setembro de 2017

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal  

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 
02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, 
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica 
de pagamentos por se tratar de aulas de canto coral e teclado nas 
Oficinas Culturais José Reis Filho.
Fornecedor: Frederico Correa Peão
Empenho(s): 4399/2017
Valor: R$ 1.200,00
Avaré, 29 de Setembro de 2017

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal 

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 
02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, 
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica 
de pagamentos por se tratar de fornecimento de papel sulfite, tal 
quebra de ordem cronologia se faz necessário para atendimento 
a Secretaria da Educação.
Fornecedor: Garrote & da Silva Ltda
Empenho(s): 6364/2017
Valor: R$ 13.844,80
Avaré, 29 de Setembro de 2017

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal 

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 
02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, 
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica 
de pagamentos por se tratar de serviços prestados com aulas de 
Teatro nas Oficinas Culturais José Reis Filho, tal quebra de ordem 
cronológica se faz necessário para atender os Projetos de Arte e 
Cultura.
Fornecedor : Giovana de Fátima Sgarbi Augusto
Empenho(s) : 4789/2017
Valor : R$ 1.200,00

 
JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de Aquisição de Água Mineral, tal quebra 
de ordem cronológica se faz necessária para a manutenção do 
Gabinete do Prefeito.
Fornecedor: Leandro Cabral Passareli ME
Empenho(s): 12832/2017
Valor: R$ 222,00
Avaré, 29 de Setembro de 2017

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal 

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 
02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Esta-
do, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronoló-
gica de pagamentos por se tratar de locação de  multifuncionais 
e manutenção de copiadora, tal quebra de ordem cronológica se 
faz necessária para a bom funcionamento dos serviços adminis-
trativos da municipalidade.
Fornecedor: Maluf & Tinos Ltda ME
Empenho(s): 8024, 8022/2017
Valor: R$ 3.205,58
Avaré, 29 de Setembro de 2017

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 
02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Esta-
do, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronoló-
gica de pagamentos por se tratar de locação de  multifuncionais 
e manutenção de copiadora, tal quebra de ordem cronológica se 
faz necessária para a bom funcionamento dos serviços adminis-
trativos da municipalidade.
Fornecedor : Maluf & Tinos Ltda ME
Empenho(s): 1825, 8024, 8025/2017, 8685, 8686,8687,12868/2016
Valor : R$ 9.845,61
Avaré, 29 de Setembro de 2017

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal 

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de aquisição de fórmulas e suplementos 
nutricionais, fórmulas infantis, materiais descartáveis e medica-
mentos, tal quebra de ordem se faz necessário para atender a 
Secretaria Municipal da Saúde e Mandado Judicial. 
Fornecedor: M A Batista ME
Empenho(s): 6613, 5955, 5954, 7838, 7840, 7837, 7839, 8544, 
9496, 9500/2017
Valor: R$ 28.541,38
Avaré, 29 de Setembro de 2017

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal 
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JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de aquisição de (03) – três roçadeiras cor-
te lateral – cortado de grama, tal quebra de ordem cronológica se 
faz necessária para manutenção no corte de grama nos imóveis 
pertinentes a Secretaria Municipal de Educação.
Fornecedor: MM Comercio de Equipamentos Ltda EPP
Empenho(s): 9570/2017
Valor: R$ 7.350,00
Avaré, 29 de Setembro de 2017

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal 

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de 
pagamentos por se tratar de aquisição de cuba de inox (Banhei-
ra) para banho em bebês, tal quebra de ordem se faz necessária 
para a manutenção das atividades da Educação Infantil.
Fornecedor : Maq Max Soluções Para Espaço Gourmet Ltda EPP
Empenho(s) : 9933/2017
Valor : R$ 1.478,00
Avaré, 29 de Setembro de 2017

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 
02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Esta-
do, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológi-
ca de pagamentos por se tratar de gerenciamento de bandas do 
Projeto “Viva o Largo São João”, tal quebra de ordem cronológica 
se faz necessária para a Secretaria Municipal de Cultura e Lazer.
Fornecedor : Marines Teodoro  Sonorização ME
Empenho(s) : 6606/2017
Valor : R$ 14.562,00
Avaré, 29 de Setembro de 2017

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal 

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 
02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, 
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica 
de pagamentos por se tratar de prestação de serviço de limpeza 
de fossa, tal quebra de ordem se faz necessária para o funciona-
mento da EMEB.
Fornecedor: Meio Ambiente Edificações, Comércio e Serviços 
Ltda
Empenho(s): 11041/2017
Valor: R$ 500,00
Avaré, 29 de Setembro de 2017

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 
02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, 
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica 
de pagamentos por se tratar de serviço prestado com publicação, 
tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para a publica-
ção de avisos de editais para o setor de licitações.
Fornecedor: Phabrica de Produções Serv. de Prapaganda/Publi-
cidade Ltda.
Empenho(s): 13186, 13031/2017
Valor: R$ 4.592,00
Avaré, 29 de Setembro de 2017

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 
02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, 
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica 
para pagamentos por se tratar de fornecimento de material didá-
tico composto por conjunto impressos (aluno e professor), para 
bom funcionamentos da Pré-Escola.
Fornecedor: Publicações Brasil Cultural LTDA ME
Empenho(s): 10124/2017
Valor : R$ 321.911,46
Avaré, 29 de Setembro de 2017

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal 

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de 
pagamentos por se tratar de recargas de cartão magnético para 
passe escolar, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária 
para transporte de alunos do Ensino Fundamental.
Fornecedor: Rápido Sumaré Ltda.
Empenho(s): 2015/2017
Valor: R$ 87.223,00
Avaré, 29 de Setembro de 2017

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de Ministrar Aulas de Manequim, Passare-
la, Postura e Comportamento para Infantil, Juvenil e Melhor Idade  
nas Oficinas Culturais “José Reis Filho”.
Fornecedor: Salete Aparecida de Oliveira Teixeira
Empenho(s): 5139/2017
Valor: R$ 1.200,00
Avaré, 29 de Setembro de 2017

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal 

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 
02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, 
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica 
de pagamentos por se tratar de aquisição de peças para veículos, 
tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para manuten-
ção da frota municipal, sendo imprescindível para o bom funciona-
mento dos serviços de transporte da municipalidade.
Fornecedor: Valecar peças e acessórios Ltda
Empenho(s): 10051, 10052, 10053/2017
Valor: R$ 7.555,45
Avaré, 29 de Setembro de 2017

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal 

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 
02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, 
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica 
de pagamentos por se tratar de aquisição de materiais elétricos 
para manutenção do CSU (Centro Social Urbano).
Fornecedor: Zub Distribuidora Ltda ME
Empenho(s): 9577/2017
Valor: R$ 1.385,68
Avaré, 29 de Setembro de 2017

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal 

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 
02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, 
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica 
de pagamentos por se tratar de fornecimento de oxigênio e gás 
medicinal, locação de cilindros para atendimento de pacientes 
Home Care, PSM, UBS, SAMU, USF e Ambulância.
Fornecedor: White Martins Gases Indtrs S/A
Empenho(s): 789/2017
Valor: 153.352,44
Avaré,29 de Setembro de 2017

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal 

INEDITORIAIS

ATA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 
29 DE AGOSTO DE 2017

Conselho Municipal de Políticas Culturais

Realizada no Centro Cultural Esther Pires Novaes, Rua Ceará, n° 
1507, contou com a presença dos conselheiros que assinaram a 
lista anexa, sendo eles 15 (quinze) titulares e 02 (dois) suplentes, 
os seguintes conselheiros não compareceram e nem enviaram 
seus suplentes: Karina dos Santos Vieira de Souza (Fotografia), 
Everton Gomez (Dança), Carlos Domingos Alonso (Artes Folcló-
ricas), Isabel Cardoso (Associação Comercial e Industrial de Ava-
ré), Sueli Conceição de Souza Papay (Associart), Reinaldo Seve-
rino Souto (Secretaria de Turismo), Judésio Borges (Secretaria de 
Meio Ambiente), Ângela Golin (Conselho Municipal do Plano Dire-
tor) e Dayane Paes Silva Leite (Departamento de Contabilidade), 
não havendo representantes do Conselho Municipal da Criança 
e do Adolescente e do Conselho Municipal de Turismo. Após a 
primeira chamada as 18 hrs e 30 min a reunião foi iniciada às 
dezenove horas com a presidente, Poliana Gomez Brasil, agra-
decendo o quórum presente e inciando a leitura da ata anterior 
e colocando-a em votação para qualquer alteração antes de sua 
publicação e em seguida aprovada por unanimidade pelos con-
selheiros presentes. A presidente passa a leitura ao 1° secretário 
dos ofícios enviados a Secretaria de Cultura e a mesma demons-
trando a resposta de cada documento lido e deixando a cargo do 
conselheiro Ricardo G. R. Schreurs fazer uso da palavra ao final 
com uma devolutiva de um dos ofícios. Continuando os assuntos 
da pauta foi abordada a solicitação do vereador Alessandro Rios 
sobre o “Jovem Conselheiro” e após, leitura a fundo da lei que 
descreve a cobrança de ingressos de eventos públicos não gra-
tuitos, leitura essa com enfoque na cobrança de entrada da FAM-
POP 2017. O conselheiro Luciano B. M. Rodrigues pede a pala-
vra e avisa sobre os procedimentos a serem abordados para que 
a lei seja colocada em prática e as interpretações que nela estão 
contidas, através destas especificações ficou decidido pela presi-
dente com uma data ainda a ser agendada, uma comissão que 
discutirá a porcentagem sugerida de 5% (cinco por cento) da arre-
cadação do evento, rever a lei criando um decreto para se alterar 
o descritivo e após as decisões tomadas comunicar ao Prefeito do 
Município e o Secretário da Cultura. Sobre os ofícios lidos ante-
riormente, o de número 008/2017 ainda se encontra sem uma de-
vida resposta do Secretário tendo em vista a nova gestão, já o ofí-
cio 009/2017 fora respondido devidamente com o envio do plano 
plurianual de cultura e o quadriênio 2017/2020 entrega em mão a 
Presidente do Conselho. Para a resposta ao ofício 007/2017 que, 
solicita os extratos da conta do fundo de cultura desde dezem-
bro do ano de 2016 até a presente data, o conselheiro Ricardo 
G. R. Schreurs que representa a Secretaria de Cultura fez uso 
da palavra livre e explanou que as contas atuais, que possuíam 
um valor até o final do ano, estariam zeradas, para exemplificar 
o motivo o conselheiro utilizou a palavra “sequestro do dinheiro 
em conta” realizada pelo Juiz devido a dívidas passadas, contas 
essas vinculadas no Banco do Brasil. Uma das sugestões dadas 
é a mudança de banco da conta e também a alteração da razão 
social pois o mesmo está nomeado como “fundo social”. Esses 
fatores serão debatidos por comissão com a presença do depar-
tamento jurídico da Prefeitura Municipal de Avaré em reunião a 
ser agendada. Continuando com a palavra, o conselheiro Ricardo 
solicita ao conselho a possibilidade de análise de um evento de 
formatura dos alunos da FREA no espaço cultural, evento esse 
que será debatido em reuniões extraordinárias futuras do próprio 
conselho no qual será aberto processo para tal análise. Para fe-
char, o conselheiro esclarece o pedido da Secretaria de Turismo 
sobre o evento de “Luta de Braço” que seria realizado no Centro 
Cultural mas que o mesmo não teria vínculo artístico-cultural para 
ser considerado e efetuado em espaço de cultura, o que foi citado 
alterar no regimento interno do Centro Cultural o uso do espaço 
nos dizeres “preferencialmente” para “exclusivo”. Por fim, não ha-
vendo mais uso da palavra livre por mais nenhum conselheiro, eu 
Cristiano de Oliveira na condição de 1° secretário lavro esta ata 
com a Presidente, Poliana Gomez Brasil, dando por encerrada a 
reunião as 19hrs e 50 minutos.

Cristiano de Oliveira
1º Secretário

Poliana Gomez Brasil
Presidente
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CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO 
MEIO AMBIENTE DE AVARÉ (COMDEMA)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
REUNIÃO ORDINÁRIA

  Nº 09-17
 A Presidente do CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO 
AMBIENTE DE AVARÉ - COMDEMA, no uso das atribuições que 
lhe confere a Lei N.º 1434/1984, em atendimento ao Regimento 
Interno, CONVOCA seus Conselheiros para REUNIÃO ORDINÁ-
RIA Nº 09-17, a ser realizada no dia QUATRO DE OUTUBRO 
DE 2017 (quarta-feira), na sede da Associação Regional dos En-
genheiros, Arquitetos e Agrônomos de Avaré (AREA), Rua dos 
Engenheiros, 26, Colina da Boa Vista, Avaré-SP, às 19h00 com a 
presença mínima de um terço dos membros. Os conselheiros titu-
lares que não puderem comparecer deverão acionar o respectivo 
suplente. A reunião é aberta a qualquer interessado que poderá 
utilizar a palavra mediante autorização do presidente.
1) Abertura 
1.1) Comunicação do Presidente; 
1.2) Aprovação da Ata da Reunião Ordinária nº. 08 do dia 05 de 
setembro de 2017;
2) Ordem do dia (Pauta)
2.1) Distribuição de novos processos, discussão, análise e deli-
beração;
2.1.1) Processo nº. 35/2017 - Procedimentos para Projetos que 
irão arrecadar recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente – 
interessado – Comdema. Objetivo – Aprovação da Resolução;
2.1.2) Processo nº. 34/2017 - Quem ama cuida, interessado - Se-
cretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA). Objetivo – Aprova-
ção do Parecer;
2.1.3) Processo nº. 36/2017 - Aves daqui – interessado – SMMA. 
Objetivo – Aprovação da Resolução;
2.1.4) Processo nº. 37/2017 – Proposta de Projeto de Lei para 
regular o uso de defensivos agrícolas em áreas lindeiras ao Perí-
metro Urbano – interessado – Comdema. Objetivo – Distribuição;
2.2) Informes da Secretaria Executiva;
2.2.1) Correspondências Recebidas (planilha);
2.2.2) Correspondências Enviadas (planilha); 
2.3) Palavra livre – assuntos diversos e comunicações;
2.3.1) Câmaras técnicas do Comitê de Bacia Hidrográfica do Alto 
Paranapanema para a Diretiva “Conselho Ambiental” do Progra-
ma Município Verde Azul;
2.3.2) Apresentação e discussão do Relatório de Gestão Ambien-
tal - RGA - objeto - avaliações do Município Verde Azul.
Estância Turística de Avaré, 27 de setembro de 2017.

Silmara Rodrigues
Presidente-COMDEMA

Luiz Gustavo Gomes
Secretário Executivo

Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social

Conselho Municipal do Idoso – CMI
Lei Federal nº 8.842/2004 – Lei Municipal nº 33/97 – 

Lei nº 2.045/2016

CONVITE
Após cumprimentá-los cordialmente o Conselho Municipal do Ido-
so vem através deste, convidar a todos para participarem conos-
co na comemoração ao Dia Internacional do Idoso.
Será realizado no próximo dia 06 de outubro de 2017 a partir das 
14h00 na entidade Lar São Vicente de Paulo Avaré, sito a Rua 
Mato Grosso, n.º 1.146 – Centro, Avaré/SP. 
Contamos com a presença de todos.
Estância Turística de Avaré, aos 27 de Setembro de 2017.

Maria Célia Moreira
Presidente do CMI

Assembleia para eleição 
de Presidente e Conselheiros

O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência 
- CMDPD, CONVIDA a todos os munícipes interessados a parti-
ciparem da Assembleia que acontecerá no dia 19/10/17 às 14:00 
horas (quinta-feira), na Sala do Centro Cultural Esther Pires No-
vaes situado na Rua Ceará nº 1.507 (perto do Centro Adminis-
trativo) centro, Estância Turística de Avaré/SP, para eleição dos 
Conselheiros para representar as seguintes deficiências: auditiva, 
visual, intelectual, física e múltipla.

As reuniões do CMDPD são abertas a população. 
e-mail:cmdpd@avare.sp.gov.br 

tel. (14) 3732-8844

Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência

CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO 
HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL DE  AVARÉ 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Presidente do Conselho DE DEFESA DO PATRIMÔNIO HIS-
TÓRICO,ARTÍSTICO E CULTURAL DE –AVARÉ,no uso das 
atribuições que lhe confere a Lei1.429 DE 09 DE NOVEMBRO 
DE 2010, CONVOCA seus Conselheiros Titulares e Suplentes 
e CONVIDA os cidadãos Avareenses interessados na DEFESA 
DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO E CULTURAL DE 
AVARÉ, para comparecerem à   REUNIÃO ORDINÁRIA,a ser re-
alizada no próximo dia 03 DE OUTUBRO DE 2017, 3ª Feira , às 
15 horas e trinta minutos na primeira chamada e às 16 horas com 
qualquer quorum,no Bairro Água Branca no Bosque da CAIC, 
Rua Minas Gerais ,279- AVARÉ –independente da proporciona-
lidade de sua constituição, para deliberar sobre  a seguinte PAU-
TA :- 1-LEVANTAMENTO DOS BENS A TOMBAR,2-SITUAÇÃO 
ATUALIZADA DA ESTAÇÃOZINHA 3-FORUM ANTIGO(situação 
atual.visita),4-PARECER SANTA CASA –FEEDBACK-VISITAS 
(Conselheiros)IPHAN ENTREGA E RESULTADOS ,OBRA DE 
ADEQUAÇÃO DA ESCOLAL “MANECO DIONISIO”demais as-
suntos, deliberativos ou não, mas de interesse do colegiado E DO 
PATRIMÔNIO; 4. Encerramento.
Avaré,25 de Setembro de  2017

Valdirene  Fátima da Silva
Presidente

Vilma Zanluchi
Secretária Executiva
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A.F.U.M.S.E.R.A.
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES 

PÚBLICOS MUNICIPAIS DE AVARÉ
CNPJ 50.824.036/68

Rua Dom Bosco, 01, Avaré, São Paulo.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL 
EXTAORDINÁRIA.

A Presidente da A.F.U.M.S.E.R.A., no uso de suas atribuições, 
convoca todos os associados para assembléia geral extraordi-
nária, a realizar-se nesta comarca, na Rua Dom Bosco, 01, no 
dia 28/10/2017, com primeira chamada as 19:00h, com o quórum 
mínimo e segunda chamada as 19:30h, com os associados que 
estiverem presentes, para aprovar e discutir mudanças no estatu-
to social e outros assuntos de interesse dos associados.
Avaré, 25 de setembro, de 2017.

Benedita Aparecida Dal Cim.
Presidente A.F.U.M.S.E.R.A.
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Secretaria Municipal de Assistência e 

Desenvolvimento Social
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente – CMDCA
Lei Federal nº 8069/90 – Lei Complementar Municipal nº 150/11

CONVOCAÇÃO
O Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente vem por meio desta CONVOCAR todos os membros 
Conselheiros Titulares e os Suplentes, para a Reunião Ordinária 
que ocorrerá no dia 05/10/2017 às 08h15 na Sala de Reunião dos 
Conselhos Municipais na SEMADS, sito a Rua Piauí, n.º 1.388, 
Centro.
Pauta:
* Leitura da ata anterior;
* Ciência ao Convite para o evento em comemoração ao Dia do 
Idoso;
* Outros assuntos.
Contamos com a presença de todos no caso de imprevistos, fa-
vor comunicar por escrito com antecedência no e-mail: cmdca@
avare.sp.gov.br 
Atenciosamente,
Estância Turística de Avaré, aos 28 de setembro de 2017.

Clóvis Rodrigues Felipe
 Presidente do CMDCA

RESOLUÇAO CMPD N.º 152/2017
Dispõe sobre a aprovação do projeto de lei 63/2017 – 

Regularização de Construções
O Conselho Municipal do Plano Diretor, usando as atribuições 
que lhe confere o artigo 158, inciso V da Lei Complementar n.º 
213/2016, em consonância com o aprovado na reunião extraor-
dinária realizada em 19 de setembro de 2017, ao que se refere o 
Processo CMPD n.º 271/2017, 
CONSIDERANDO que o texto apresentado atende integralmente 
aos dispostos no artigo 11, inciso XII;
CONSIDERANDO que o texto apresentado atende ao discutido 
na Audiência Pública realizada no dia 22 de junho de 2017; 
CONSIDERANDO que as revisões e correções feitas nesta esfe-
ra do CMPD contribuem com o Projeto de Lei de modo a evitar 
equívocos na interpretação de textos, atender as normativas de 
redação de leis, bem como adequar integralmente o texto aos 
propósitos do referido projeto de lei;
CONSIDERANDO que o material apresentado comprova a ob-
servância da metodologia estabelecida pelo Estatuto da Cidade e 
pelo Plano Diretor da Estância Turística de Avaré na elaboração 
da Lei da Anistia; 
RESOLVE:
Artigo 1.º DAR PARECER FAVORÁVEL a aprovação do substi-
tutivo ao projeto de lei 63/2017 (Lei da regularização de constru-
ções), com a seguinte redação:

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 63 /2017
 (Dispõe sobre regularização de construções e dá prazo para 

sua concessão.)
A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ 
DECRETA:-
Art. 1º As construções existentes na Macro Zona do Núcleo Cen-
tral – MZ 1 e nas Zonas de Urbanização Dirigida - ZUD’s do Mu-
nicípio de Avaré, irregulares por estarem em desacordo com a Lei 
Complementar nº 38/2.003 e Decreto nº  4.565 de 10/08/2.016 
(Código de Obras e Edificações), Lei Complementar nº 213/2.016 
(Plano Diretor), Código Civil Brasileiro e normas dos loteamentos, 
poderão ser regularizadas e ter expedidos os correspondentes 
certificados de regularidade, observadas as Leis ora menciona-
das bem como o artigo n.º  1.302 do Código Civil Brasileiro,  res-
trições legais e convencionais.
§ 1º Consideram-se construções existentes, para efeito desta Lei, as 
que estiverem efetivamente construídas na data de sua publicação, 
com as condições mínimas de habitabilidade, higiene e segurança.
§ 2º Serão também passíveis de regularização as edificações que, 
no período de vigência da presente Lei, estiverem com as paredes 
erguidas e a cobertura executada, mediante Laudo de Vistoria emiti-
do pelo responsável técnico do projeto de regularização.
§ 3º As construções irregulares que não se enquadrarem nos pa-
rágrafos anteriores e cujo estágio de obra inviabilizem sua de-
molição, mediante avaliação e juízo da Secretaria de Habitação 
e Obras, poderão ser regularizadas conforme critérios desta Lei.
§ 4º Considera-se, para efeito desta Lei, moradia econômica a 
construção que:

a) tenha um só pavimento, seja destinada exclusivamente à residên-
cia do interessado, e que não exija ou possua estrutura especial;
b) tenha área construída inferior a 70,00 m²;
c) seja unitária no lote em questão, não fazendo parte de agrupa-
mento ou conjuntos de realização simultânea;
d) seja construída com materiais simples e econômicos, capaz 
de proporcionar satisfatoriamente habitabilidade, solidez, higiene 
e segurança.
§5º Consideram-se dotadas de Acessibilidade Razoável, para 
efeitos desta Lei, as edificações que, enquadradas no Decreto 
Municipal n° 4.565/2016, artigo 29, inciso V o qual exige que to-
dos os prédios públicos e edificações de acesso ao público sejam 
acessíveis, atenderem pelo menos os seguintes requisitos:
I. Reserva de vagas de estacionamento próximas dos acessos de 
pedestres conforme Decreto 4565/2016 e ABNT NBR 9050;
II. Possuir, ao menos, um acesso ao interior da edificação livre de 
barreiras e obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade 
de pessoas com deficiências ou mobilidade reduzida;
III. Possuir, ao menos, um itinerário que comunique horizontal e vertical-
mente todas as dependências e serviços do edifício, entre si e com o 
exterior, livre de barreiras obstáculos que impeçam ou dificultem a aces-
sibilidade de pessoas com deficiências ou mobilidade reduzida;
IV. Possuir, ao menos, um banheiro acessível, conforme ABNT 
NBR 9050.
Art. 2º As prescrições do artigo anterior não se aplicam às cons-
truções que:
I. constituírem objeto de ação judicial relacionada à execução de 
construções irregulares;
II. estiverem construídas sobre logradouros e terrenos públicos 
e faixas destinadas a alargamento de vias públicas ou que avan-
cem sobre eles;
III. estiverem localizadas em:
a) faixas não edificáveis ao longo de córregos, represas, fundo de 
vales, lagoas, lagos e rios;
b) faixas de drenagem de águas pluviais, canalizações, galerias; 
c) faixas de domínio das linhas de transmissão de alta tensão, de 
ferrovias e rodovias;
d) em áreas de preservação ambiental, salvo se houver anuência 
de órgão Federal, Estadual ou Municipal competente;
e) estiverem situadas em áreas de risco;
IV. forem iniciadas de forma irregular durante a vigência da pre-
sente Lei;
V. a manutenção da irregularidade seja extremamente prejudicial 
ao entorno e que possa, sem grandes custos e/ou prejuízos, ser 
eliminada através de pequenas reformas ou demolições;
VI. estiverem comprometidas quanto a sua segurança e estabili-
dade, em seu todo ou parte;
 VII. não atenderem às condições de Acessibilidade Razoável.
Parágrafo único. As construções que violam os dispostos do arti-
go n.º 1301 do Código Civil Brasileiro, só poderão ser regulariza-
das, se atenderem os dispostos do art. 3º, §2.º, incisos I ou II da 
presente Lei.
Art. 3º Para a mencionada regularização, expressa no artigo 1º, 
o interessado deverá protocolar até o último dia de sua vigência, 
na Secretaria Municipal de Obras e Habitação, requerimento de 
regularização e demais documentos previstos nos incisos de I a 
VIII, do artigo 8.º da seção II, do capítulo I, do decreto municipal 
n.º 4565 de 10 de agosto de 2016, que aprova o regulamento da 
lei complementar n.º 38 de 12 de junho de 2003, Código de Obras 
e Edificações do Município de Avaré. 
§1º quando for o caso, no requerimento o interessado solicitará:
I) a transformação de área permeável irregular em multa, decla-
rando inclusive e se houver, área permeável existente no imóvel;
II) a transformação de vagas para veículos não ofertadas em mul-
ta, declarando inclusive e se houver, a quantidade de vagas e 
suas áreas em m² (metros quadrados) existentes no imóvel.
§2º Em caso de regularização de obras que violam o disposto do 
artigo n.º 1301 do Código Civil Brasileiro, o interessado deverá:
I) comprovar que a conclusão da obra ocorreu a mais de um ano e 
um dia, conforme art. 1302, do Código Civil Brasileiro; ou
II) apresentar anuência com firma reconhecida do proprietário 
confrontante direto, para os casos de obras não concluídas ou 
que não se incluam no disposto do inciso anterior. 
§3.º Os casos de regularizações de construções que compro-
vadamente,  por meio de documentos oficiais, foram edificadas 
anteriormente à Lei Complementar nº 154/2.011, não se enqua-
drarão nos incisos I e II do §1º deste artigo e portanto, estarão 
isentas da referida multa.
§4.º  O prazo para análise do processo de regularização será de 
15 (quinze) dias a partir da data do protocolo de entrega   da do-
cumentação   ou do atendimento à última chamada para esclare-
cimentos (comunique-se) podendo, por motivo de força maior, ser 
prorrogado por iguais períodos   até   o máximo de 45 (quarenta 
e cinco) dias.

§5.º  O requerimento deverá informar, clara e expressamente, que 
a regularização requerida está embasada nos critérios desta Lei.
§6.º  Nos casos de construções inconclusas onde, após obtenção da 
regularização, haja previsão de execução de obras para seu término 
das edificações, o interessado deverá explicitar esse desejo no re-
querimento e apresentar todos os demais documentos previstos no 
Decreto Municipal nº 4.565 (Código de Obras), artigo 6º.
§7.º  Só serão autorizados protocolos de processos contendo a 
documentação completa listada no caput deste artigo; portanto, 
requerimentos protocolados com documentação incompleta não 
terão validade, não serão analisados e sua data será desconside-
rada para efeitos desta Lei.
Art. 4º Para proceder a regularização das construções, de que trata 
o artigo 1º desta Lei, a Secretaria Municipal de Obras e Habitação 
procederá à vistoria no local, quando será verificada a veracidade 
das informações, serão avaliadas as condições de acessibilidade, 
conforme previsto no parágrafo 5.º do Art. 1º desta Lei, estabilidade, 
higiene, permeabilidade, salubridade e segurança das construções e 
o direito de vizinhança,  devendo o vistoriador preencher um Relató-
rio de Vistoria contendo as informações obtidas.
Parágrafo único. Na constatação de divergência, o interessado será 
notificado para saná-las dentro do prazo de vigência desta Lei sob 
pena de não o fazendo, perder o direito à regularização requerida.
Art. 5º As construções irregulares que tiverem deferida a apli-
cação da presente Lei poderão ser regularizadas desde que as 
respectivas infrações sejam transformadas em multas que incidi-
rão sobre a área total construída   não regularizada das mesmas, 
conforme Tabela para Aplicação de Multas constante no ANEXO 
I, observados os seguintes critérios e procedimentos:
I) quando o imóvel não atender a taxa de permeabilidade mínima     
obrigatória prevista em Lei, será cobrada multa equivalente e propor-
cional a cada m² (metro quadrado) de área permeável não ofertada, 
exceto para os casos previstos conforme §3º do art. 3.º desta Lei;
II) quando o imóvel não atender a exigência mínima de quantidade 
e/ou tamanho de vagas para veículos previstas em Lei, para   o   tipo   
de   ocupação em análise, será cobrada multa equivalente e propor-
cional a cada m² (metro quadrado) de área de vaga não ofertada, 
exceto para os casos previstos conforme §3º do art. 3.º desta Lei;
III) no caso de edificação onde haja ocupação mista, comercial e/ou serviço   
e    residencial, a     multa será aplicada proporcionalmente onde ocorrerem 
as irregularidades ou seja, na parte comercial e/ou serviço irregular incidirá 
o critério comercial e/ou serviço e na parte residencial o critério residencial;
IV) as edificações residenciais, consideradas moradia econômica 
ficarão isentas de pagamento de multa prevista nesta Lei desde 
que o interessado comprove:
a) que não possua outro imóvel em seu nome, do seu cônjuge ou 
de seus dependentes, através de Certidão emitida pelo Cartório 
de Registro de Imóveis local;
b) a propriedade do imóvel a regularizar mediante cópia da escritura ou 
qualquer outro documento comprobatório da aquisição ou domínio  do  
mesmo, devidamente registrados no Cartório de Registro de Imóveis local.
V) edificações localizadas em empreendimentos habitacionais de in-
teresse social ou empreendimentos promovidos pelos governos muni-
cipais, estaduais ou federais (CDHU/MCMV) serão beneficiadas com 
redução de 50 % (cinquenta por cento) da multa prevista nesta Lei;
VI) as edificações de interesse público e social devidamente com-
provadas em Lei ou por autoridade legítima, as edificações de enti-
dades, que comprovem, através de documentação pertinente, que 
tem finalidade assistencial e/ou sem fins lucrativos, estarão  isentas 
da aplicação das multas previstas nesta Lei, devendo atender às de-
mais exigências quanto à documentação obrigatória;
Parágrafo único. O recolhimento do valor da multa será feito ape-
nas após a análise de viabilidade da regularização requerida.                           
Art. 6º A regularização das edificações nos termos desta Lei não 
implicará no reconhecimento do uso irregular da edificação que 
deverá obedecer aos procedimentos vigentes para o devido licen-
ciamento do uso praticado, em conformidade com a legislação de 
uso e ocupação de solo.
Art. 7º A regularização das edificações nos termos desta Lei não 
implicará no reconhecimento pela Prefeitura Municipal da correção   
das divisas, das dimensões, das confrontações e da regularidade do 
lote e nem exime os proprietários de glebas parceladas ou de seus 
responsáveis, das obrigações e responsabilidades decorrentes da 
aplicação da legislação de parcelamento de solo.
Parágrafo único. Da mesma forma, não implicará na responsabi-
lidade de funcionários que aprovarem o projeto de regularização 
ou vistoriarem a construção sobre quaisquer danos ou sinistros 
que no futuro venham, eventualmente, a acometê-la.
Art. 8º Na regularização da construção ocorrerá, a título de multa,  a 
incidência apenas das previstas pela presente Lei, conforme Anexo I.
§1.º. Nos casos de construções irregulares que excederem a taxa de 
ocupação máxima prevista e que não se enquadrem nos dispostos 
do artigo 149 da LC 213/2016, deverão pagar ainda uma compensa-
ção ambiental, nos termos do artigo 150 da LC 213/2016.

Conselho Municipal do Plano Diretor
Lei Complementar n° 213, de 29 de março
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§2.º.  As multas previstas nestas lei, bem como a compensação am-
biental se houver, poderão ser divididas em até 06 (seis) parcelas.
§3.º. A emissão do certificado de regularidade fica condicionado a 
quitação integral da multa, bem como da compensação ambien-
tal, se houver.
Art. 9º O prazo para apresentação de recursos referentes a deci-
sões quanto à aplicação da presente Lei será de 15 (quinze) dias.
Parágrafo único. O prazo para análise de recursos será de 15 
(quinze) dias, podendo, por motivo de força maior, ser prorrogado 
por igual período.
Art. 10. Todos os recursos financeiros arrecadados com a aplica-
ção das multas previstas na presente Lei deverão se revertidos 
em Fundos e depositados em conta específica para esse fim, 
os quais deverão ser aplicados, obrigatoriamente, na melhoria e 
desenvolvimento da Secretaria Municipal de Habitação e Obras 
através da aquisição de veículos, equipamentos, softwares bem 
como, na capacitação de seus servidores competentes para pro-
ceder à fiscalização.
Art. 11. Para atingir plenamente os objetivos desta Lei a Secretaria 
Municipal de Habitação e Obras, em conjunto com a Secretaria de 
Comunicação promoverá intensa divulgação dos benefícios da mes-
ma à população através de todos os órgãos de imprensa, de mala di-
reta, de engajamento dos profissionais de engenharia e arquitetura, 
de esclarecimentos às imobiliárias e corretores de imóveis e outros 
meios que se mostrarem interessantes e pertinentes.
Artigo 12. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação e 
vigorará por 12 meses.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 11 de setembro de 2.017.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETOS

CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
RURAL - CMDR AVARÉ

Lei 2.041, de 20 de setembro de 2016 
Decreto nº  4.641, de 17 de novembro de 2016

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
9ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2017

1ª e 2ª CONVOCAÇÃO
 O presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural - 
CMDR Avaré, no uso das atribuições que lhe confere a Lei 2.041, 
de 20 de setembro de 2016 e o Decreto nº 4.641, de 17 de no-
vembro de 2016, CONVOCA seus conselheiros e CONVIDA os 
cidadãos avareenses interessados no desenvolvimento rural do 
município, para comparecerem à 8ª Reunião Ordinária de 2017, 
a ser realizada no dia 02 de outubro de 2017, segunda-feira, na 
sede da CATI Regional Avaré, Rua Santa Catarina, 1.901, Centro, 
Estância Turística de Avaré-SP, com primeira chamada às 17h00 
com pelo menos 1/3 (um terço) de seus conselheiros; e às 18h00, 
com qualquer número de conselheiros, para debater a seguinte 
PAUTA: I. Abertura; II. Expediente: 1) Comunicação do Presiden-
te; 2) Informe da Secretaria Executiva; III. ORDEM DO DIA: 1. 
Leitura e aprovação da ata da 7ª Reunião Ordinária de 2017; 2. 
Controle Social na Emissão de DAP/PRONAF; 3. Linha de crédi-
to Integra - São Paulo; 4. Demais assuntos deliberativos ou não, 
mas de interesse do colegiado rural.
Estância Turística de Avaré-SP, 02 de Outubro de 2017

GERSON CARDOSO
Presidente

JOÃO RAFAEL BONINI BICUDO
Secretário Executivo
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Decreto nº 4.954, de 26 de setembro de 2017
(Reorganiza a Comissão Permanente de Avaliação de 
Desempenho do Servidor durante Estágio Probatório)

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estância 
Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por Lei,
D E C R E T A:
Artigo 1º – Fica reorganizada , nos termos do artigo 19, da Lei 
Complementar 126, de 02 de junho de 2010,  e do § 4º, artigo 41, 
da Constituição Federal, a COMISSÃO PERMANENTE DE AVA-
LIAÇÃO DE DESEMPENHO DE SERVIDOR EM ESTÁGIO PRO-
BATÓRIO, responsável pela organização, coordenação e super-
visão dos trabalhos de avaliação de desempenho dos servidores 
municipais, que se encontram em estágio probatório, composta 
pelos membros e suplentes , abaixo relacionados:
Membros Titulares :
Aline Aparecida Andrades Massei Collella
Alexandra Maciel Corrêa
Benedita Aparecida Dalcim
Marcelo Holtz de Almeida
Júlio Antônio Batista
Leonardo do Espírito Santo
Paula Renata Bonan de Oliveira
Suplentes :
Mariana de Oliveira Machado Melo
Luciene de Melo Villen Fávaro de Oliveira
Artigo 2º – Os membros, assim como os suplentes, devem ser 
servidores de carreira e estáveis, sendo vedada a designação de 
servidores em estágio probatório ou em situação de suspensão 
de tal condição.
Artigo 3º – Os suplentes substituirão os membros titulares nos im-
pedimentos legais, enquanto perdurar a substituição, elencados 
no artigo 62, da Lei Municipal nº 315/1995.
Artigo 4º – A ausência injustificada , de membro da Comissão em 
três  reuniões no bimestre acarretará desligamento automático, 
devendo o suplente ser empossado de imediato.
Artigo 5º – Fica Revogado o Decreto nº 4.952 de 22 de setembro 
de 2017, retroagindo os efeitos deste para 22 de setembro de 2017.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 26 de setembro de 2017.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO

DECRETO Nº 4953, DE 26 DE SETEMBRO DE 2017
(Dispõe sobre anulação do Decreto Municipal nº 4.304, de 28 

de agosto de 2015 pelos motivos que especifica e adota outras 
providências)

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVA-
RÉ, ESTADO DE SÃO PAULO, no uso das atribuições legais que 
lhe foram conferidas pelo artigo 61, inciso VI, da Lei Orgânica do 
Município de Avaré, 
Considerando que o Decreto Municipal nº 4.304, de 28 de agosto 
de 2015, que dispõe sobre a regulamentação do uso de espaços, 
instalações e serviços do Parque de Exposições “Dr. Fernando 
Cruz Pimentel”, publicado na edição do Semanário Oficial da Es-
tância Turística de Avaré em 29/08/2015 trouxe através do regula-
mento estabelecido no item I – Disposições Preliminares, que as 
informações contidas neste regulamento e seus ANEXOS servi-
rão de instrumento subsidiado para o desenvolvimento dos traba-
lhos dos profissionais envolvidos com as atividades de eventos;
Considerando que o regulamento em vários pontos faz referência 
a anexos que deveriam fazer parte integrante da norma, porém a 
publicação veiculada no Semanário Oficial da Estância Turística 
de Avaré em 29/08/2015, deixou de contemplá-los;
Considerando que nos livros e registros existentes na Secretaria 
de Gabinete, inclusive no documento assinado pelo Prefeito de 
então, não existem os anexos a que se refere o regulamento, es-
tando o ato administrativo eivado de vícios insanáveis,  logo sem 
possibilidade de sua aplicação, restando caracterizada a ilegali-
dade do Ato Administrativo, razão pela qual há de ser o mesmo 
anulado;
Considerando finalmente, que hodiernamente, por intermédio das 
Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal (STF), restou 
pacificada a questão:
“STF 346:  A Administração pública pode declarar a nulidade dos 
seus próprios atos.”
“STF 473:  A Administração pode anular seus próprios atos, quan-
do eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se 
originam direitos;  ou revoga-los, por motivo de conveniência ou 
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, 
em todos os casos, a apreciação judicial.” 
D E C R E T A:
Art. 1º. Fica anulado o Decreto nº 4.304, de 28 de agosto de 2015.
Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 26 de setembro de 2017

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

Decreto nº 4.955, de 28 de setembro de 2017
(Dispõe sobre a denominação do prolongamento das Ruas 

Julio Rios Cunha e José Camilo de Souza localizadas no bairro 
Jardim Presidencial e adota  outras providências)

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estância 
Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por Lei,
D E C R E T A:
Artigo 1º – O prolongamento já existente na Rua Julio Rios Cunha, 
denominada através do Decreto 124, de 06 de março de 1990, no 
Jardim Presidencial, divisando de um lado com área reservada 
comercial e de outro com área remanescente de Alvaro Antonan-
gelo (Estância São Rogério), até a Avenida Manoel Teixeira Sam-
paio, passa a denominar-se Rua Julio Rios Cunha.
Artigo 2º – O prolongamento já existente na José Camilo de Sou-
za, denominada através do Decreto 122, de 06 de março de 1990, 
no Jardim Presidencial, divisando de em ambos os lados, com 
remanescente de Álvaro Antonangelo até o prolongamento da 
Rua Júlios Rios Cunha, passa a denominar-se Rua José Camilo 
de Souza.
Artigo 3º – Este Decreto entrará em vigor a partir da data da pu-
blicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 28 de setembro de 
2017.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO

Decreto nº 4.958, de 28 de setembro de 2017
(Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar e dá outras 

providências)

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estância 
Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por Lei,
D E C R E T A:
Artigo 1º – Fica autorizado o Departamento de Contabilidade da 
Fundação Regional Educacional de Avaré-FREA a abrir nos ter-
mos da Lei Municipal nº 2066  de dezembro de 2016, de acordo 
com o artigo 4º inciso III  o crédito no valor  de R$  480.100,00 
(quatrocentos e oitenta mil e cem reais) para suplementar as se-
guintes dotações do orçamento vigente:-
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Decreto nº 4959, de 28 de setembro de 2017
(Dispõe sobre permissão de uso de praças esportivas nas datas 

e termos que especifica e adota outras providências)  

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estância 
Turística de Avaré, usando de suas atribuições que são conferidas 
por lei,
D e c r e t a :-
Art. 1° - Fica permitida a utilização das praças esportivas do Gi-
násio de Esportes Kim Negrão, localizado na Rua Anacleto Pires, 
S/N e Ginásio Tico do Manolo, localizado na Rua Santos Dumont, 
1934 no período de 01 a 05 de novembro de 2017 no horário das 
07h00min às 00h00min, à Comissão Organizadora do XVIII jogos 
universitários BIFE, representada por Louise Kananovicz Dias, 
brasileira, solteira, estudante da Faculdade de Medicina Veteriná-
ria e Zootecnia – FMVZ – USP, portadora da cédula de identidade 
RG nº 35.997.302-4, inscrita no CPF/MF sob nº 427.282.118-09, 
residente e domiciliada na Rua José Alves Cunha Lima, 159, blo-
co 3 apartamento 62, na cidade de São Paulo capital. 

Parágrafo Único – A permissão abrange a utilização do espaço 
físico das unidades esportivas e suas dependências, piscina se-
miolímpica, campo de futebol, além dos materiais esportivos dis-
poníveis como mesa de tênis de mesa, tatames para luta, traves 
de handebol e futsal, mastros e redes de voleibol e traves para 
futebol de campo.
Art. 2º – O serviço de zeladoria e limpeza das praças esportivas 
ficam sob responsabilidade do município. 
Art. 3º – A permissão de que trata o presente decreto será gratuita. 
Parágrafo Primeiro – Fica estipulado a título de caução o valor de R$ 
5.000,00 (cinco mil reais), para cobertura de eventuais danos ou pre-
juízos causados ao município, que deverá ser entregue através de 
cheque nominal ao município de Avaré até o dia anterior a realização 
do evento na sede da Secretaria Municipal de Esportes.
Parágrafo Segundo – Eventuais danos causados ao patrimônio 
público, deverão ser reparados em até 72 (setenta e duas) horas 
pela comissão organizadora.
Parágrafo Terceiro – A caução somente será devolvida após a re-
alização de vistorias dos locais, que deverá ser realizada pela Se-
cretaria Municipal de Esportes com acompanhamento de um repre-
sentante da comissão organizadora no ato de finalização dos jogos. 
Art. 4º – Durante a realização dos jogos devem ser observados 
rigorosamente o disposto na Lei Municipal nº 841/2006, que dis-
põe sobre a avaliação da aceitabilidade de ruídos na Estância 
Turística de Avaré, visando o conforto da comunidade local, sob 
pena de responsabilização dos organizadores. 
Art. 5º – A Comissão Organizadora ficará responsável em manter 
a integridade física dos locais e a fazer as adaptações neces-
sárias para os jogos, mediante prévia autorização da Secretaria 
Municipal de Esportes. 
Art. 6º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 28 de setembro de 2017.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO

Decreto nº 4.961, de 29 de setembro de 2017
(Dispõe sobre homologação de concessão e pagamento do 

Adicional de Qualificação aos Profissionais da Educação Básica, 
previsto no artigo 7º, inciso I e artigo 8º, incisos I, II e III e pará-
grafos 1º ao 9º, ambos da Lei Complementar nº 216, de 03 de 

maio de 2016)

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estância 
Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por Lei,
CONSIDERANDO, as disposições previstas no artigo 7º, inciso 
I, do artigo 8º, incisos I, II e III e parágrafos 1º ao 9º, ambos da 
Lei Complementar Nº 216, de 03 de maio de 2016 e do Decre-
to Nº 3.585 de 07 de junho de 2013, que concede Adicional de 
Qualificação aos profissionais da Educação Básica estáveis e em 
efetivo e integral exercício das funções inerentes ao seu cargo,
CONSIDERANDO, a análise da documentação comprobatória 
apresentada pelos Profissionais da Educação Básica, 
CONSIDERANDO, que após a homologação da Lei Complementar 
Nº 216, de 03 de maio de 2016, somente serão aceitos cursos pre-
senciais e ou “on line” ministrados pela Secretaria Municipal de Edu-
cação ou órgãos e instituições indicados e homologados pela SME,
CONSIDERANDO, o relatório final apresentado pela Comissão 
Técnica de Gestão de Carreiras da Educação Básica,
CONSIDERANDO, a análise e revisão da documentação com-
probatória apresentada pelos Profissionais da Educação Básica,
D E C R E T A:
Artigo 1º – enquadrados nos percentuais para concessão do 
Adicional de Qualificação, de acordo com a somatória de horas 
apresentadas nos certificados analisados, os profissionais abaixo 
discriminados.
Artigo 2º – Este Decreto entrará em vigor na data de 1º de se-
tembro de 2017, observando-se o disposto nos artigos 7º e 8º da 
Lei Complementar Nº 216, de 03 de maio de 2016, revogando o 
Decreto nº 4.935, de 01 de setembro de 2017.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 29 de setembro de 
2017.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO
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Decreto nº 4.962, de 29 de setembro de 2017.
(Dispõe sobre aprovação de Projeto de 

Desmembramento de área urbana.)

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estância Turística 
de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
C o n s i d e r a n d o : 
A necessidade de registro, junto ao Cartório de Registro de Imóveis do des-
membramento de área matriculada sob n.º 71.912, do projeto de desmembra-
mento já aprovado pela Secretaria Municipal de Habitação, de nº 050/2013;
D  e  c  r  e  t  a  :  - 
Artigo 1º - Fica aprovado, nos termos do artigo 11, alínea “a” da Lei Municipal 
nº 1930, de 23 de junho de 2015, o Projeto de Desmembramento da área 
de 3.045,02 m² da matrícula nº 71.912, conforme Memorial descritivo abaixo:
Descrição Situação Atual:
LOTE Nº 16 DA QUADRA Nº 23, do loteamento RESIDENCIAL SÃO RO-
GÉRIO, situa-se em Avaré, com a seguinte descrição: “mede de frente 
51,92 m e segue 50,14 m de frente para a Rua Júlio Rios Cunha, nos 
fundos mede 63,87 m e divide 22,51 m com o lote 14, 10,34 m com o lote 
12, 10,34 m com o lote 11, 10,34 m com o lote 10, 10,34 m com o lote 09 
e segue 62,30 m com o lote 15, do lado esquerdo mede 14,14 m em curva 
de concordância com a Rua Júlio Rios Cunha e o prolongamento da Rua 
Nassib Catib e segue por mais 16,00 m confrontando com o prolongamento 
da Rua Nassib Catib, do lado direito 14,79 m em curva de concordância 
com a Rua Júlio Rios Cunha e Avenida Manoel Teixeira Sampaio e segue 
por mais 16,28 m confrontando com a Avenida Manoel Teixeira Sampaio”, 
perfazendo uma área de 3.045,02 m².
Descrição Situação Pretendida:
Lote nº 01: Um lote de terreno urbano sem benfeitorias, com área super-
ficial de 340,74 m², denominado lote nº 01 da quadra nº 23 do loteamento 
Residencial São Rogério, situado no município de Avaré, estado de São 
Paulo, medindo 5,14 m (cinco metros e quatorze centímetros) de frente 
para Rua Júlio Rios Cunha, mais 14,79 m (quatorze metros e setenta e 
nove centímetros) em curva, em concordância da Avenida Manoel Teixeira 
Sampaio com a Rua Júlio Rios Cunha; nos fundos mede 14,35 m (quatorze 
metros e trinta e cinco centímetros), confrontando com o lote 15; por 25,00 
m (vinte e cinco metros) do lado esquerdo de quem da citada via olha para 
o terreno, confrontando com o lote nº 02 da quadra nº 23, do proprietário 
e 16,28 m. (dezesseis metros e vinte e oito centímetros) do lado direito 
no mesmo sentido, confrontando com a Avenida Manoel Teixeira Sampaio.
Lote nº 02: Um lote de terreno urbano sem benfeitorias, com área super-
ficial de 250,00 m², denominado lote nº 02 da quadra nº 23 do loteamento 
Residencial São Rogério, situado no município de Avaré, estado de São 
Paulo, medindo 10,00 m (dez metros) de frente para Rua Júlio Rios Cunha 
e igual metragem nos fundos onde confronta com o lote nº 15; por 25,00 m 
(vinte e cinco metros) do lado esquerdo de quem da citada via olha para o 
terreno, confrontando com o lote nº 03 da quadra nº 23, do proprietário e 
25,00 m (vinte e cinco metros) do lado direito no mesmo sentido, confron-
tando com o lote nº 01 da quadra nº 23, do proprietário.
Lote nº 03: Um lote de terreno urbano sem benfeitorias, com área super-
ficial de 250,00 m², denominado lote nº 03 da quadra nº 23 do loteamento 
Residencial São Rogério, situado no município de Avaré, estado de São 
Paulo, medindo 10,00 m (dez metros) de frente para Rua Júlio Rios Cunha 
e igual metragem nos fundos onde confronta com o lote nº 15; por 25,00 m 
(vinte e cinco metros) do lado esquerdo de quem da citada via olha para o 
terreno, confrontando com o lote nº 04 da quadra nº 23, do proprietário e 
25,00 m (vinte e cinco metros) do lado direito no mesmo sentido, confron-
tando com o lote nº 02 da quadra nº 23, do proprietário.
Lote nº 04: Um lote de terreno urbano sem benfeitorias, com área super-
ficial de 250,00 m², denominado lote nº 04 da quadra nº 23 do loteamento 
Residencial São Rogério, situado no município de Avaré, estado de São 
Paulo, medindo 10,00 m (dez metros) de frente para Rua Júlio Rios Cunha 
e igual metragem nos fundos onde confronta com o lote nº 15; por 25,00 m 
(vinte e cinco metros) do lado esquerdo de quem da citada via olha para o 
terreno, confrontando com o lote nº 05 da quadra nº 23, do proprietário e 
25,00 m (vinte e cinco metros) do lado direito no mesmo sentido, confron-
tando com o lote nº 03 da quadra nº 23, do proprietário.
Lote nº 05: Um lote de terreno urbano sem benfeitorias, com área super-
ficial de 250,00 m², denominado lote nº 05 da quadra nº 23 do loteamento 
Residencial São Rogério, situado no município de Avaré, estado de São 
Paulo, medindo 10,00 m (dez metros) de frente para Rua Júlio Rios Cunha 
e igual metragem nos fundos onde confronta com o lote nº 15; por 25,00 m 
(vinte e cinco metros) do lado esquerdo de quem da citada via olha para o 
terreno, confrontando com o lote nº 06 da quadra nº 23, do proprietário e 
25,00 m (vinte e cinco metros) do lado direito no mesmo sentido, confron-
tando com o lote nº 04 da quadra nº 23, do proprietário.
Lote nº 06: Um lote de terreno urbano sem benfeitorias, de frente para a 
Rua Júlio Rios Cunha, com área superficial de 323,57 m², denominado lote 
nº 06 da quadra nº 23 do loteamento Residencial São Rogério, situado 
no município de Avaré, estado de São Paulo, com a seguinte descrição: 
“inicia-se em um ponto localizado na divisa com o lote 05 da quadra 23 e 
com a Rua Júlio Rios Cunha, deste segue em reta numa distância de 5,00 
(cinco metros), daí deflete a esquerda e segue em reta numa distância de 
5,00 m (cinco metros), confrontando sempre com a Rua Júlio Rios Cunha; 
daí deflete à direita e segue em reta numa distância de 25,00 m (vinte e 
cinco metros), confrontando com o lote nº 07 da quadra nº 23; daí deflete 
à direita e segue em reta numa distância de 7,95 m (sete metros e noventa 
e cinco centímetros), confrontando com o lote 09, daí deflete à direita e 
segue em reta numa distância de 7,95 m (sete metros e noventa e cinco 
centímetros), confrontando com o lote nº 15; daí deflete à direita e segue 
em reta numa distância de 25,00 m (vinte e cinco metros), confrontando 
com o lote nº 05 da quadra nº 23, do proprietário, até encontrar o ponto de 
início desta descrição”.
Lote nº 07: Um lote de terreno urbano sem benfeitorias, com área super-
ficial de 250,00 m², denominado lote nº 07 da quadra nº 23 do loteamento 
Residencial São Rogério, situado no município de Avaré, estado de São 

Paulo, medindo 10,00 m (dez metros) de frente para Rua Júlio Rios Cunha; 
10,00 m (dez metros) nos fundos, sendo 2,39 m (dois metros e trinta e 
nove centímetros), confrontando com o lote nº 09 e 7,61 m (sete metros e 
sessenta e um centímetros), confrontando com o nº lote 10; por 25,00 m 
(vinte e cinco metros) do lado esquerdo de quem da citada via olha para o 
terreno, confrontando com o lote nº 08 da quadra nº 23, do proprietário e 
25,00 m (vinte e cinco metros) do lado direito no mesmo sentido, confron-
tando com o lote nº 06 da quadra nº 23, do proprietário.
Lote nº 08: Um lote de terreno urbano sem benfeitorias, com área super-
ficial de 250,00 m², denominado lote nº 08 da quadra nº 23 do loteamento 
Residencial São Rogério, situado no município de Avaré, estado de São 
Paulo, medindo 10,00 m (dez metros) de frente para Rua Júlio Rios Cunha; 
10,00 m (dez metros) nos fundos, sendo 2,73 m (dois metros e setenta e 
três centímetros), confrontando com o lote nº 10 e 7,27 m (sete metros e 
vinte e sete centímetros), confrontando com o lote nº 11; por 25,00 m (vinte 
e cinco metros) do lado esquerdo de quem da citada via olha para o terre-
no, confrontando com o lote nº 09 da quadra nº 23, do proprietário e 25,00 
m (vinte e cinco metros) do lado direito no mesmo sentido, confrontando 
com o lote nº 07 da quadra nº 23, do proprietário.
Lote nº 09: Um lote de terreno urbano sem benfeitorias, com área super-
ficial de 250,00 m², denominado lote nº 09 da quadra nº 23 do loteamento 
Residencial São Rogério, situado no município de Avaré, estado de São 
Paulo, medindo 10,00 m (dez metros) de frente para Rua Júlio Rios Cunha; 
10,00 m (dez metros) nos fundos, sendo 3,07 m (três metros e sete cen-
tímetros), confrontando com o lote nº 11 e 6,93 m (seis metros e noventa 
e três centímetros), confrontando com o lote nº 12; por 25,00 m (vinte e 
cinco metros) do lado esquerdo de quem da citada via olha para o terreno, 
confrontando com o lote nº 10 da quadra nº 23, do proprietário e 25,00 m 
(vinte e cinco metros) do lado direito no mesmo sentido, confrontando com 
o lote nº 08 da quadra nº 23, do proprietário.
Lote nº 10: Um lote de terreno urbano sem benfeitorias, com área super-
ficial de 250,00 m², denominado lote nº 10 da quadra nº 23 do loteamento 
Residencial São Rogério, situado no município de Avaré, estado de São 
Paulo, medindo 10,00 m (dez metros) de frente para Rua Júlio Rios Cunha; 
10,00 m (dez metros) nos fundos, sendo 3,41 m (três metros e quarenta e 
um centímetros), confrontando com o lote nº 12 e 6,59 m (seis metros e 
cinquenta e nove centímetros), confrontando com o lote nº 14; por 25,00 m 
(vinte e cinco metros) do lado esquerdo de quem da citada via olha para o 
terreno, confrontando com o lote nº 11 da quadra nº 23, do proprietário e 
25,00 m (vinte e cinco metros) do lado direito no mesmo sentido, confron-
tando com o lote nº 09 da quadra nº 23, do proprietário.
Lote nº 11: Um lote de terreno urbano sem benfeitorias, com área super-
ficial de 380,71 m², denominado lote nº 11 da quadra nº 23 do loteamento 
Residencial São Rogério, situado no município de Avaré, estado de São 
Paulo, medindo 6,92 (seis metros e noventa e dois centímetros) de frente 
para Rua Júlio Rios Cunha, mais 14,14 m (quatorze metros e quatorze cen-
tímetros) em curva, em concordância da Rua Júlio Rios Cunha com a Rua 
Nassib Catib (anteriormente prolongamento da Rua Nassib Catib); 15,92 
m (quinze metros e noventa e dois centrímetros) nos fundos, confrontando 
com o lote nº 14; por 16,00 m (dezesseis metros) do lado esquerdo de 
quem da citada via olha para o terreno, confrontando com a Rua Nassib 
Catib (anteriormente prolongamento da Rua Nassib Catib) e 25,00 m (vinte 
e cinco metros) do lado direito no mesmo sentido, confrontando com o lote 
nº 10 da quadra nº 23, do proprietário.
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 29 de setembro de 2017.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO

Decreto nº 4.963, de 29 de setembro de 2017.
(Dispõe sobre aprovação de Projeto de Desmembramento de área 

urbana.)

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estância Turística 
de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
C o n s i d e r a n d o : 
A necessidade de registro, junto ao Cartório de Registro de Imóveis do des-
membramento de área matriculada sob n.º 65.345, do projeto de desmem-
bramento já aprovado pela Secretaria Municipal de Habitação, de nº 48/2013;
D  e  c  r  e  t  a  :  - 
Artigo 1º - Fica aprovado, nos termos do artigo 11, alínea “a” da Lei Municipal 
nº 1930, de 23 de junho de 2015, o Projeto de Desmembramento da área 
de 2.940,00 m² da matrícula nº 65.345, conforme Memorial descritivo abaixo:
Descrição Situação Atual:
ÁREAS DE TERRAS, denominada ÁREA REMANESCENTE 02 da ES-
TÂNCIA SÃO ROGÉRIO, localizada no município de Avaré/SP, dentro das 
seguintes divisas e confrontações: “inicia junto ao marco denominado 24.B, 
cravado no final da Rua Júlio Rios Cunha, locado aproximadamente 492,44 
metros do marco 24 (levantamento de retificação administrativa), seguindo 
do marco 24.B, no rumo 67º41’02” NE, na extensão de 149,63 metros, 
na confrontação com o Sistema de Lazer do Jardim Paineiras, atingindo o 
marco 24.C, cravado no final da Rua Nassib Catib; desse ponto deflete à 
esquerda, confrontando com a área desmembrada (rua projetada) e segue 
no rumo 09º06’23” SE, numa extensão de 11,31 metros, atingindo o marco 
denominado 24.J; desse ponto deflete a esquerda em curva de concor-
dância, na extensão 14,25 metros, na confrontação anterior, atingindo o 
marco 24.K, desse ponto deflete à esquerda e segue no rumo 67º41’02” 
SW, numa extensão de 131,12 metros, na confrontação anterior, atingindo 
o marco 24.L; desse ponto à esquerda em curva de concordância, na ex-
tensão de 15,11 metros, na confrontação anterior, atingindo o marco 24.M; 
desse ponto deflete à esquerda e segue no rumo 09º06’23” SE, numa ex-
tensão de 11,31 metros, na confrontação anterior, atingindo o marco 24.B, 
local onde teve início essas medidas e confrontações”, perfazendo uma 
área territorial de 2.940,00 metros quadrados.
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Descrição Situação Pretendida:
Lote nº 01: Um lote de terreno urbano sem benfeitorias, com área superfi-
cial de 402,25 m², denominado lote nº 01, situado no município de Avaré, 
estado de São Paulo, medindo 14,41 m (quatorze metros e quarenta e um 
centímetros) com frente para Rua Júlio Rios Cunha (anteriormente Rua 
Projetada), mais 14,25 m (quatorze metros e vinte e cinco centímetros) em 
curva, em concordância da Rua Júlio Rios Cunha (anteriormente Rua Pro-
jetada) com a Rua Nassib Catib; nos fundos mede 19,63 m (dezenove me-
tros e sessenta e três centímetros), confrontando com o Sistema de Lazer 
do Jardim Paineiras; por 11,31 m (onze metros e trinta e um centímetros) 
do lado esquerdo de quem da citada via olha para o terreno, confrontando 
com a Rua Nassib Catib e 20,00 m (vinte metros) do lado direito no mesmo 
sentido, confrontando com o lote nº 02, do proprietário.
Lote nº 02: Um lote de terreno urbano sem benfeitorias, com área superficial de 
200,00 m², denominado lote nº 02, situado no município de Avaré, estado de 
São Paulo, medindo 10,00 m (dez metros) de frente para Rua Júlio Rios Cunha 
(anteriormente Rua Projetada), e igual metragem nos fundos onde confronta 
com o Sistema de Lazer do Jardim Paineiras; por 20,00 m (vinte metros) do 
lado esquerdo de quem da citada via olha para o terreno, confrontando com o 
lote nº 01, do proprietário e 20,00 m. (vinte metros) do lado direito no mesmo 
sentido, confrontando com o lote nº 03, do proprietário.
Lote Nº 03: Um lote de terreno urbano sem benfeitorias, com área superficial 
de 200,00 m², denominado lote nº 03, situado no município de Avaré, estado 
de São Paulo, medindo 10,00 m (dez metros) de frente para Rua Júlio Rios 
Cunha (anteriormente Rua Projetada), e igual metragem nos fundos onde con-
fronta com o Sistema de Lazer do Jardim Paineiras; por 20,00 m (vinte metros) 
do lado esquerdo de quem da citada via olha para o terreno, confrontando com 
o lote nº 02, do proprietário e 20,00 m (vinte metros) do lado direito no mesmo 
sentido, confrontando com o lote nº 04, do proprietário.
Lote nº 04: Um lote de terreno urbano sem benfeitorias, com área superficial de 
200,00 m², denominado lote nº 04, situado no município de Avaré, estado de 
São Paulo, medindo 10,00 m (dez metros) de frente para Rua Júlio Rios Cunha 
(anteriormente Rua Projetada), e igual metragem nos fundos onde confronta 
com o Sistema de Lazer do Jardim Paineiras; por 20,00 m (vinte metros) do 
lado esquerdo de quem da citada via olha para o terreno, confrontando com o 
lote nº 03, do proprietário e 20,00 m (vinte metros) do lado direito no mesmo 
sentido, confrontando com o lote nº 05, do proprietário.
Lote nº 05: Um lote de terreno urbano sem benfeitorias, com área superficial de 
200,00 m², denominado lote nº 05, situado no município de Avaré, estado de 
São Paulo, medindo 10,00 m (dez metros) de frente para Rua Júlio Rios Cunha 
(anteriormente Rua Projetada), e igual metragem nos fundos onde confronta 
com o Sistema de Lazer do Jardim Paineiras; por 20,00 m (vinte metros) do 
lado esquerdo de quem da citada via olha para o terreno, confrontando com o 
lote nº 04, do proprietário e 20,00 m (vinte metros) do lado direito no mesmo 
sentido, confrontando com o lote nº 06, do proprietário.
Lote nº 06: Um lote de terreno urbano sem benfeitorias, com área superficial de 
200,00 m², denominado lote nº 06, situado no município de Avaré, estado de 
São Paulo, medindo 10,00 m (dez metros) de frente para Rua Júlio Rios Cunha 
(anteriormente Rua Projetada), e igual metragem nos fundos onde confronta 
com o Sistema de Lazer do Jardim Paineiras; por 20,00 m (vinte metros) do 
lado esquerdo de quem da citada via olha para o terreno, confrontando com o 
lote nº 05, do proprietário e 20,00 m (vinte metros) do lado direito no mesmo 
sentido, confrontando com o lote nº 07, do proprietário.
Lote nº 07: Um lote de terreno urbano sem benfeitorias, com área superficial de 
200,00 m², denominado lote nº 07, situado no município de Avaré, estado de 
São Paulo, medindo 10,00 m (dez metros) de frente para Rua Júlio Rios Cunha 
(anteriormente Rua Projetada), e igual metragem nos fundos onde confronta 
com o Sistema de Lazer do Jardim Paineiras; por 20,00 m (vinte metros) do 
lado esquerdo de quem da citada via olha para o terreno, confrontando com o 
lote nº 06, do proprietário e 20,00 m (vinte metros) do lado direito no mesmo 
sentido, confrontando com o lote nº 08, do proprietário.
Lote nº 08: Um lote de terreno urbano sem benfeitorias, com área superficial de 
200,00 m², denominado lote nº 08, situado no município de Avaré, estado de 
São Paulo, medindo 10,00 m (dez metros) de frente para Rua Júlio Rios Cunha 
(anteriormente Rua Projetada), e igual metragem nos fundos onde confronta 
com o Sistema de Lazer do Jardim Paineiras; por 20,00 m (vinte metros) do 
lado esquerdo de quem da citada via olha para o terreno, confrontando com o 
lote nº 07, do proprietário e 20,00 m (vinte metros) do lado direito no mesmo 
sentido, confrontando com o lote nº 09, do proprietário.
Lote nº 09: Um lote de terreno urbano sem benfeitorias, com área superficial de 
200,00 m², denominado lote nº 09, situado no município de Avaré, estado de 
São Paulo, medindo 10,00 m (dez metros) de frente para Rua Júlio Rios Cunha 
(anteriormente Rua Projetada), e igual metragem nos fundos onde confronta 
com o Sistema de Lazer do Jardim Paineiras; por 20,00 m (vinte metros) do 
lado esquerdo de quem da citada via olha para o terreno, confrontando com o 
lote nº 08, do proprietário e 20,00 m (vinte metros) do lado direito no mesmo 
sentido, confrontando com o lote nº 10, do proprietário.
Lote nº 10: Um lote de terreno urbano sem benfeitorias, com área superfi-
cial de 200,00 m², denominado lote nº 10, situado no município de Avaré, 
estado de São Paulo, medindo 10,00 m (dez metros) de frente para Rua 
Júlio Rios Cunha (anteriormente Rua Projetada), e igual metragem nos 
fundos onde confronta com o Sistema de Lazer do Jardim Paineiras; por 
20,00 m (vinte metros) do lado esquerdo de quem da citada via olha para 
o terreno, confrontando com o lote nº 09, do proprietário e 20,00 m (vinte 
metros) do lado direito no mesmo sentido, confrontando com o lote nº 11, 
do proprietário.
Lote nº 11: Um lote de terreno urbano sem benfeitorias, com área superfi-
cial de 200,00 m², denominado lote nº 11, situado no município de Avaré, 
estado de São Paulo, medindo 10,00 m (dez metros) de frente para Rua 
Júlio Rios Cunha (anteriormente Rua Projetada), e igual metragem nos 
fundos onde confronta com o Sistema de Lazer do Jardim Paineiras; por 
20,00 m (vinte metros) do lado esquerdo de quem da citada via olha para 
o terreno, confrontando com o lote nº 10, do proprietário e 20,00 m (vinte 
metros) do lado direito no mesmo sentido, confrontando com o lote nº 12, 
do proprietário.

Lote nº 12: Um lote de terreno urbano sem benfeitorias, com área superficial de 
200,00 m², denominado lote nº 12, situado no município de Avaré, estado de 
São Paulo, medindo 10,00 m (dez metros) de frente para Rua Júlio Rios Cunha 
(anteriormente Rua Projetada), e igual metragem nos fundos onde confronta 
com o Sistema de Lazer do Jardim Paineiras; por 20,00 m (vinte metros) do 
lado esquerdo de quem da citada via olha para o terreno, confrontando com 
o lote nº 11, do proprietário e 20,00 m (vinte metros) do lado direito no mesmo 
sentido, confrontando com o lote nº 13, do proprietário.
Lote nº 13: Um lote de terreno urbano sem benfeitorias, com área super-
ficial de 337,75 m², denominado lote nº 13, situado no município de Ava-
ré, estado de São Paulo, medindo 6,71 m (seis metros e setenta e um 
centímetros) com frente para Rua Júlio Rios Cunha (anteriormente Rua 
Projetada), mais 15,11 m (quinze metros e onze centímetros) em curva, em 
concordância da Rua Júlio Rios Cunha (anteriormente Rua Projetada); nos 
fundos mede 20,00 m (vinte metros), confrontando com o Sistema de Lazer 
do Jardim Paineiras; por 20,00 m (vinte metros) do lado esquerdo de quem 
da citada via olha para o terreno, confrontando com o lote nº 12, do proprie-
tário e 11,31 m (onze metros e trinta e um centímetros) do lado direito no 
mesmo sentido, confrontando com a Rua Júlio Rios Cunha.
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 29 de setembro de 2017.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO

Decreto nº 4.964, de 29 de setembro de 2017.
(Dispõe sobre aprovação de Projeto de Desmembramento de área urbana.)

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estância Turística 
de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
C o n s i d e r a n d o : 
A necessidade de registro, junto ao Cartório de Registro de Imóveis do des-
membramento de área matriculada sob n.º 65.346, do projeto de desmembra-
mento já aprovado pela Secretaria Municipal de Habitação, de nº 046/2013;
D  e  c  r  e  t  a  :  - 
Artigo 1º - Fica aprovado, nos termos do artigo 11, alínea “a” da Lei Municipal 
nº 1930, de 23 de junho de 2015, o Projeto de Desmembramento da área de 
998,42 m² da matrícula nº 65.346, conforme Memorial descritivo abaixo:
Descrição Situação Atual:
ÁREAS DE TERRAS, denominada ÁREA REMANESCENTE 03 da ES-
TÂNCIA SÃO ROGÉRIO, localizada no município de Avaré/SP, dentro das 
seguintes divisas e confrontações: “inicia junto ao marco denominado 24.D, 
cravado no final da Rua Nassib Catib, localizado a 65,20 metros do marco 
25 (levantamento de retificação administrativa), deste ponto segue no rumo 
67º41’02” NE, na extensão de 52,30 metros, na confrontação com o Siste-
ma de Lazer do Jardim Paineiras, atingindo o marco 24.E, cravado no final 
da Rua José Camilo de Souza; desse ponto deflete à esquerda, confron-
tando com a área desmembrada (rua projetada) e segue no rumo 09º06’23” 
SE, numa extensão de 11,31 metros, atingindo o marco denominado 24.F; 
desse ponto deflete a esquerda em curva de concordância, na extensão 
14,25 metros, na confrontação anterior, atingindo o marco 24.G, desse 
ponto deflete à esquerda e segue no rumo 67º41’02” SW, numa extensão 
de 29,53 metros, na confrontação anterior, atingindo o marco denominado 
24.H; desse ponto deflete à esquerda em curva de concordância, na exten-
são de 15,11 metros, na confrontação anterior, atingindo o marco 24.I; des-
se ponto deflete à esquerda e segue no rumo 09º06’23” SE, numa extensão 
de 11,31 metros, na confrontação anterior, atingindo o marco denominado 
24.D, local onde teve início essas medidas e confrontações”, perfazendo 
uma área territorial de 998,42 metros quadrados.
Descrição Situação Pretendida:
Lote nº 01: Um lote de terreno urbano sem benfeitorias, com área superfi-
cial de 238,63 m², denominado lote nº 01, situado no município de Avaré, 
estado de São Paulo, medindo 1,72 m (um metro e setenta e dois centíme-
tros) com frente para Rua Júlio Rios Cunha (anteriormente Rua Projetada), 
mais 14,25 m (quatorze metros e vinte e cinco centímetros) em curva, em 
concordância da Rua Júlio Rios Cunha (anteriormente Rua Projetada) com 
a Rua José Camilo de Souza; nos fundos mede 11,20 m (onze metros e vin-
te centímetros), confrontando com o Sistema de Lazer do Jardim Paineiras; 
por 11,31 m (onze metros e trinta e um centímetros) do lado esquerdo de 
quem da citada via olha para o terreno, confrontando com a Rua José Ca-
milo de Souza e 20,00 m (vinte metros) do lado direito no mesmo sentido, 
confrontando com o lote nº 02, do proprietário.
Lote nº 02: Um lote de terreno urbano sem benfeitorias, com área superficial 
de 260,00 m², denominado lote nº 02, situado no município de Avaré, estado 
de São Paulo, medindo 13,00 m (treze metros) de frente para Rua Júlio Rios 
Cunha (anteriormente Rua Projetada), e igual metragem nos fundos onde con-
fronta com o Sistema de Lazer do Jardim Paineiras; por 20,00 m (vinte metros) 
do lado esquerdo de quem da citada via olha para o terreno, confrontando com 
o lote nº 01, do proprietário e 20,00 m (vinte metros) do lado direito no mesmo 
sentido, confrontando com o lote nº 03, do proprietário.
Lote nº 03: Um lote de terreno urbano sem benfeitorias, com área superficial 
de 260,00 m², denominado lote nº 03, situado no município de Avaré, estado 
de São Paulo, medindo 13,00 m (treze metros) de frente para Rua Júlio Rios 
Cunha (anteriormente Rua Projetada), e igual metragem nos fundos onde con-
fronta com o Sistema de Lazer do Jardim Paineiras; por 20,00 m (vinte metros) 
do lado esquerdo de quem da citada via olha para o terreno, confrontando com 
o lote nº 02, do proprietário e 20,00 m (vinte metros) do lado direito no mesmo 
sentido, confrontando com o lote nº 04, do proprietário.
Lote nº 04: Um lote de terreno urbano sem benfeitorias, com área superfi-
cial de 239,79 m², denominado lote nº 04, situado no município de Avaré, 
estado de São Paulo, medindo 1,81 m (um metro e oitenta e um centíme-
tros) com frente para Rua Júlio Rios Cunha (anteriormente Rua Projetada), 
mais 15,11 m (quinze metros e onze centímetros) em curva, em concor-
dância da Rua Júlio Rios Cunha (anteriormente Rua Projetada) com a Rua 
Nassib Catib; nos fundos mede 15,10 m (quinze metros e dez centímetros), 
confrontando com o Sistema de Lazer do Jardim Paineiras; por 20,00 m 

(vinte metros) do lado esquerdo de quem da citada via olha para o terreno, 
confrontando com o lote nº 03, do proprietário e 11,31 m. (onze metros e 
trinta e um centímetros) do lado direito no mesmo sentido, confrontando 
com a Rua Nassib Catib.
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 29 de setembro de 2017.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO        

Decreto nº 4.965, de 29 de setembro de 2017.
(Dispõe sobre aprovação de Projeto de Desmembramento de área urbana.)

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estância Turística 
de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
C o n s i d e r a n d o : 
A necessidade de registro, junto ao Cartório de Registro de Imóveis do des-
membramento de área matriculada sob n.º 65.347, do projeto de desmem-
bramento já aprovado pela Secretaria Municipal de Habitação, de nº 047/13;
D  e  c  r  e  t  a  :  - 
Artigo 1º - Fica aprovado, nos termos do artigo 11, alínea “a” da Lei Municipal 
nº 1930, de 23 de junho de 2015, o Projeto de Desmembramento da área 
de 1.096,07 m² da matrícula nº 65.347, conforme Memorial descritivo abaixo:
Descrição Situação Atual:
ÁREAS DE TERRAS, denominada ÁREA REMANESCENTE 04 da ES-
TÂNCIA SÃO ROGÉRIO, localizada no município de Avaré/SP, dentro das 
seguintes divisas e confrontações: “inicia junto ao marco denominado 25, 
cravado na cerca de divisa com o lote nº 38-A da Quadra “C” do Loteamento 
Jardim Presidencial, de propriedade de Valdir Amaral Pereira; desse ponto 
segue na confrontação com o lote nº 38-A da Quadra “C” do Loteamento 
Jardim Presidencial, de propriedade de Valdir Amaral Pereira, posterior-
mente com o lote nº 39 da Quadra “C” do Loteamento Jardim Presidencial, 
de propriedade de Vilhena de Freitas S/C Ltda, no rumo 81º06’38” NE, na 
extensão de 56,772 metros, atingindo o marco 01, cravado na margem da 
Avenida Manoel Teixeira Sampaio; desse ponto segue margeando a Aveni-
da Manoel Teixeira Sampaio, no sentido Avaré - Bairro Duílio Gambini, no 
rumo 09º08’23” NW, na extensão de 11,00 metros, atingindo o marco 1.A; 
desse ponto deflete à esquerda em curva de concordância, na extensão de 
15,58 metros, confrontando com a área desmembrada (rua projetada), atin-
gindo o marco denominado 1.B; desse ponto deflete à esquerda e segue no 
rumo 81º06’38” SW, numa extensão de 37,49 metros, na confrontação an-
terior, atingindo o marco denominado 1.C; desse ponto deflete à esquerda 
em curva de concordância, na extensão de 14,47 metros, na confrontação 
anterior, atingindo o marco 1.D; desse ponto deflete à esquerda e segue 
no rumo 09º06’23” SE, numa extensão de 11,00 metros, na confrontação 
anterior, atingindo o marco denominado 25; local onde teve início essas 
medidas e confrontações”, perfazendo uma área territorial de 1.096,07 me-
tros quadrados. 
Descrição Situação Pretendida:
Lote nº 01: Um lote de terreno urbano sem benfeitorias, com área su-
perficial de 497,65 m², denominado lote nº 01, situado no município de 
Avaré, estado de São Paulo, medindo 16,01 m (dezesseis metros e um 
centímetro) com frente para Rua Júlio Rios Cunha (anteriormente Rua 
Projetada), mais 15,58 m (quinze metros e cinquenta e oito centímetros) 
em curva, em concordância da Rua Júlio Rios Cunha (anteriormente 
Rua Projetada) com a Avenida Manoel Teixeira Sampaio; nos fundos 
mede 25,952 m (vinte e cinco metros e novecentos e cinquenta e dois 
milímetros), confrontando com o lote nº 39 da quadra “C” do Loteamento 
Jardim Presidencial, de propriedade de Vilhena de Freitas S/C Ltda; por 
11,00 m (onze metros) do lado esquerdo de quem da citada via olha 
para o terreno, confrontando com a Avenida Manoel Teixeira Sampaio e 
20,00 m (vinte metros) do lado direito no mesmo sentido, confrontando 
com o lote nº 02, do proprietário.
Lote nº 02: Um lote de terreno urbano sem benfeitorias, com área su-
perficial de 300,00 m², denominado lote nº 02, situado no município de 
Avaré, estado de São Paulo, medindo 15,00 m (quinze metros) de fren-
te para Rua Júlio Rios Cunha (anteriormente Rua Projetada), e igual 
metragem nos fundos, confrontando com o lote nº 38-A da quadra “C” 
do Loteamento Jardim Presidencial, de propriedade de Valdir Amaral 
Pereira, e com o lote nº 39 da quadra “C” do Loteamento Jardim Pre-
sidencial, de propriedade de Vilhena de Freitas S/C Ltda; por 20,00 m 
(vinte metros) do lado esquerdo de quem da citada via olha para o ter-
reno, confrontando com o lote nº 01, do proprietário e 20,00 m (vinte 
metros) do lado direito no mesmo sentido, confrontando com o lote nº 
03, do proprietário.
Lote nº 03: Um lote de terreno urbano sem benfeitorias, com área 
superficial de 298,42 m², denominado lote nº 03, situado no município 
de Avaré, estado de São Paulo, medindo 6,48 m (seis metros e qua-
renta e oito centímetros) com frente para Rua Júlio Rios Cunha (an-
teriormente Rua Projetada), mais 14,47 m (quatorze metros e qua-
renta e sete centímetros) em curva, em concordância da Rua Júlio 
Rios Cunha (anteriormente Rua Projetada) com a Rua José Camilo 
de Souza (anteriormente Rua Projetada); nos fundos mede 15,82 m 
(quinze metros e oitenta e dois centímetros), confrontando o lote nº 
38-A da quadra “C” do Loteamento Jardim Presidencial, de proprie-
dade de Valdir Amaral Pereira; por 20,00 m (vinte metros) do lado 
esquerdo de quem da citada via olha para o terreno, confrontando 
com o lote nº 02, do proprietário e 11,00 m (onze metros) do lado 
direito no mesmo sentido, confrontando com a Rua José Camilo de 
Souza (anteriormente Rua Projetada).
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 29 de setembro de 2017.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO
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Decreto nº 4.966, de 29 de setembro de 2017.

(Dispõe sobre aprovação de Projeto de Desmembramento de área urbana.)

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estância Turística 
de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
C o n s i d e r a n d o : 
A necessidade de registro, junto ao Cartório de Registro de Imóveis do des-
membramento de área matriculada sob n.º 71.896, do projeto de desmem-
bramento já aprovado pela Secretaria Municipal de Habitação, de nº 49/2013;
D  e  c  r  e  t  a  :  - 
Artigo 1º - Fica aprovado, nos termos do artigo 11, alínea “a” da Lei Municipal 
nº 1930, de 23 de junho de 2015, o Projeto de Desmembramento da área 
de 4.056,62 m² da matrícula nº 71.896, conforme Memorial descritivo abaixo:
Descrição Situação Atual:
Lote nº 32 da quadra nº 22, do loteamento RESIDENCIAL SÃO ROGÉRIO, 
situado em Avaré/SP, com a seguinte descrição: “para quem da rua olha 
o lote de frente, mede 25,37 em curva de concordância da Rua Júlio Rios 
Cunha e segue por mais 132,63 m confrontando com a Rua Júlio Rios 
Cunha, nos fundos mede 163,04 m confrontando 21,95 m com o lote 17, 
10,00 m com o lote 18, 10,00 m com o lote 19, 10,00 m com o lote 20, 10,00 
m com o lote 21, 10,00 m com o lote 22, 10,00 m com o lote 23, 10,00 m 
com o lote 24, 10,00 m com o lote 25, 10,00 m com o lote 26, 10,00 m com 
o lote 27, 10,00 m com o lote 28, 10,00 m com o lote 29, 10,00 m com o 
lote 30 e 11,09 m com o lote 31, do lado esquerdo de quem da rua olha o 
lote mede 12,46 m e 24,61 m confrontando com o lote 16, do lado direito 
de quem a rua olha o lote mede 12,45 m em curva de concordância da 
Rua Júlio Rios Cunha e o prolongamento da Rua Nassib Catib e segue por 
mais 16,00 m confrontando com o prolongamento da Rua Nassib Catib“, 
perfazendo uma área de 4.056,62 m².
Descrição Situação Pretendida:
Lote nº 01: Um lote de terreno urbano sem benfeitorias, com frente para 
Rua Júlio Rios Cunha, com área superficial de 260,47 m², denominado lote 
nº 01 da quadra nº 22 do loteamento Residencial São Rogério, situado no 
município de Avaré, estado de São Paulo, medindo 12,45 m (doze metros 
e quarenta e cinco centímetros) em curva, em concordância com a Rua 
Júlio Rios Cunha com a Rua Nassib Catib (anteriormente prolongamen-
to da Rua Nassib Catib); nos fundos mede 11,09 m (onze metros e nove 
centímetros), confrontando com o lote nº 31; por 24,92 m (vinte e quatro 
metros e noventa e dois centímetros) do lado esquerdo de quem da citada 
via olha para o terreno, confrontando com o lote nº 02 da quadra nº 22, do 
proprietário e 16,00 m. (dezesseis metros) do lado direito no mesmo sen-
tido, confrontando com a Rua Nassib Catib (anteriormente prolongamento 
da Rua Nassib Catib).
Lote nº 02: Um lote de terreno urbano sem benfeitorias, com área super-
ficial de 249,11 m², denominado lote nº 02 da quadra nº 22 do loteamento 
Residencial São Rogério, situado no município de Avaré, estado de São 
Paulo, medindo 10,00 m (dez metros) de frente para Rua Júlio Rios Cunha 
e igual metragem nos fundos, confrontando com o lote nº 30; por 24,90 m 
(vinte e quatro metros e noventa centímetros) do lado esquerdo de quem 
da citada via olha para o terreno, confrontando com o lote nº 03 da quadra 
nº 22, do proprietário e 24,92 m (vinte e quatro metros e noventa e dois 
centímetros) do lado direito no mesmo sentido, confrontando com o lote nº 
01 da quadra nº 22, do proprietário.
Lote nº 03: Um lote de terreno urbano sem benfeitorias, com área super-
ficial de 248,88 m², denominado lote nº 03 da quadra nº 22 do loteamento 
Residencial São Rogério, situado no município de Avaré, estado de São 
Paulo, medindo 10,00 m (dez metros) de frente para Rua Júlio Rios Cunha 
e igual metragem nos fundos, confrontando com o lote nº 29; por 24,88 m 
(vinte e quatro metros e oitenta e oito centímetros) do lado esquerdo de 
quem da citada via olha para o terreno, confrontando com o lote nº 04 da 
quadra nº 22, do proprietário e 24,90 m (vinte e quatro metros e noventa 
centímetros) do lado direito no mesmo sentido, confrontando com o lote nº 
02 da quadra nº 22, do proprietário.
Lote nº 04: Um lote de terreno urbano sem benfeitorias, com área super-
ficial de 248,66 m², denominado lote nº 04 da quadra nº 22 do loteamento 
Residencial São Rogério, situado no município de Avaré, estado de São 
Paulo, medindo 10,00 m (dez metros) de frente para Rua Júlio Rios Cunha 
e igual metragem nos fundos onde confronta com o lote nº 28; por 24,85 
m (vinte e quatro metros e oitenta e cinco centímetros) do lado esquerdo 
de quem da citada via olha para o terreno, confrontando com o lote nº 05 
da quadra nº 22, do proprietário e 24,88 m (vinte e quatro metros e oitenta 
e oito centímetros) do lado direito no mesmo sentido, confrontando com o 
lote nº 03 da quadra nº 22, do proprietário.
Lote nº 05: Um lote de terreno urbano sem benfeitorias, com área super-
ficial de 248,43 m², denominado lote nº 05 da quadra nº 22 do loteamento 
Residencial São Rogério, situado no município de Avaré, estado de São 
Paulo, medindo 10,00 m (dez metros) de frente para Rua Júlio Rios Cunha 
e igual metragem nos fundos onde confronta com o lote nº 27; por 24,83 
m (vinte e quatro metros e oitenta e três centímetros) do lado esquerdo de 
quem da citada via olha para o terreno, confrontando com o lote nº 06 da 
quadra nº 22, do proprietário e 24,85 m (vinte e quatro metros e oitenta e 
cinco centímetros) do lado direito no mesmo sentido, confrontando com o 
lote nº 04 da quadra nº 22, do proprietário.
Lote nº 06: Um lote de terreno urbano sem benfeitorias, com área super-
ficial de 248,20 m², denominado lote nº 06 da quadra nº 22 do loteamento 
Residencial São Rogério, situado no município de Avaré, estado de São 
Paulo, medindo 10,00 m (dez metros) de frente para Rua Júlio Rios Cunha 
e igual metragem nos fundos onde confronta com o lote nº 26; por 24,81 
m (vinte e quatro metros e oitenta e um centímetros) do lado esquerdo de 
quem da citada via olha para o terreno, confrontando com o lote nº 07 da 
quadra nº 22, do proprietário e 24,83 m. (vinte e quatro metros e oitenta e 
três centímetros) do lado direito no mesmo sentido, confrontando com o 
lote nº 05 da quadra nº 22, do proprietário.
Lote nº 07: Um lote de terreno urbano sem benfeitorias, com área super-
ficial de 247,97 m², denominado lote nº 07 da quadra nº 22 do loteamento 
Residencial São Rogério, situado no município de Avaré, estado de São 

Paulo, medindo 10,00 m (dez metros) de frente para Rua Júlio Rios Cunha 
e igual metragem nos fundos onde confronta com o lote nº 25; por 24,79 m 
(vinte e quatro metros e setenta e nove centímetros) do lado esquerdo de 
quem da citada via olha para o terreno, confrontando com o lote nº 08 da 
quadra nº 22, do proprietário e 24,81 m (vinte e quatro metros e oitenta e 
um centímetros) do lado direito no mesmo sentido, confrontando com o lote 
nº 06 da quadra nº 22, do proprietário.
Lote nº 08: Um lote de terreno urbano sem benfeitorias, com área super-
ficial de 247,75 m², denominado lote nº 08 da quadra nº 22 do loteamento 
Residencial São Rogério, situado no município de Avaré, estado de São 
Paulo, medindo 10,00 m (dez metros) de frente para Rua Júlio Rios Cunha 
e igual metragem nos fundos onde confronta com o lote nº 24; por 24,76 m 
(vinte e quatro metros e setenta e seis centímetros) do lado esquerdo de 
quem da citada via olha para o terreno, confrontando com o lote nº 09 da 
quadra nº 22, do proprietário e 24,79 m (vinte e quatro metros e setenta e 
nove centímetros) do lado direito no mesmo sentido, confrontando com o 
lote nº 07 da quadra nº 22, do proprietário.
Lote nº 09: Um lote de terreno urbano sem benfeitorias, com área super-
ficial de 247,52 m², denominado lote nº 09 da quadra nº 22 do loteamento 
Residencial São Rogério, situado no município de Avaré, estado de São 
Paulo, medindo 10,00 m (dez metros) de frente para Rua Júlio Rios Cunha 
e igual metragem nos fundos onde confronta com o lote nº 23; por 24,74 
m (vinte e quatro metros e setenta e quatro centímetros) do lado esquerdo 
de quem da citada via olha para o terreno, confrontando com o lote nº 10 
da quadra nº 22, do proprietário e 24,76 m (vinte e quatro metros e setenta 
e seis centímetros) do lado direito no mesmo sentido, confrontando com o 
lote nº 08 da quadra nº 22, do proprietário.
Lote nº 10: Um lote de terreno urbano sem benfeitorias, com área super-
ficial de 247,29 m², denominado lote nº 10 da quadra nº 22 do loteamento 
Residencial São Rogério, situado no município de Avaré, estado de São 
Paulo, medindo 10,00 m (dez metros) de frente para Rua Júlio Rios Cunha 
e igual metragem nos fundos onde confronta com o lote nº 22; por 24,72 m 
(vinte e quatro metros e setenta e dois centímetros) do lado esquerdo de 
quem da citada via olha para o terreno, confrontando com o lote nº 11 da 
quadra nº 22, do proprietário e 24,74 m (vinte e quatro metros e setenta e 
quatro centímetros) do lado direito no mesmo sentido, confrontando com o 
lote nº 09 da quadra nº 22, do proprietário.
Lote nº 11: Um lote de terreno urbano sem benfeitorias, com área super-
ficial de 247,06 m², denominado lote nº 11 da quadra nº 22 do loteamento 
Residencial São Rogério, situado no município de Avaré, estado de São 
Paulo, medindo 10,00 m (dez metros) de frente para Rua Júlio Rios Cunha 
e igual metragem nos fundos onde confronta com o lote nº 21; por 24,70 m 
(vinte e quatro metros e setenta centímetros) do lado esquerdo de quem 
da citada via olha para o terreno, confrontando com o lote nº 12 da quadra 
nº 22, do proprietário e 24,72 m (vinte e quatro metros e setenta e dois 
centímetros) do lado direito no mesmo sentido, confrontando com o lote nº 
10 da quadra nº 22, do proprietário.
Lote nº 12: Um lote de terreno urbano sem benfeitorias, com área super-
ficial de 246,84 m², denominado lote nº 12 da quadra nº 22 do loteamento 
Residencial São Rogério, situado no município de Avaré, estado de São 
Paulo, medindo 10,00 m (dez metros) de frente para Rua Júlio Rios Cunha 
e igual metragem nos fundos onde confronta com o lote nº 20; por 24,67 
m (vinte e quatro metros e sessenta e sete centímetros) do lado esquerdo 
de quem da citada via olha para o terreno, confrontando com o lote nº 13 
da quadra nº 22, do proprietário e 24,70 m (vinte e quatro metros e setenta 
centímetros) do lado direito no mesmo sentido, confrontando com o lote nº 
11 da quadra nº 22, do proprietário.
Lote nº 13: Um lote de terreno urbano sem benfeitorias, com área super-
ficial de 246,61 m², denominado lote nº 13 da quadra nº 22 do loteamento 
Residencial São Rogério, situado no município de Avaré, estado de São 
Paulo, medindo 10,00 m (dez metros) de frente para Rua Júlio Rios Cunha 
e igual metragem nos fundos onde confronta com o lote nº 19; por 24,65 m 
(vinte e quatro metros e sessenta e cinco centímetros) do lado esquerdo de 
quem da citada via olha para o terreno, confrontando com o lote nº 14 da 
quadra nº 22, do proprietário e 24,67 m (vinte e quatro metros e sessenta 
e sete centímetros) do lado direito no mesmo sentido, confrontando com o 
lote nº 12 da quadra nº 22, do proprietário.
Lote nº 14: Um lote de terreno urbano sem benfeitorias, com área super-
ficial de 246,38 m², denominado lote nº 14 da quadra nº 22 do loteamento 
Residencial São Rogério, situado no município de Avaré, estado de São 
Paulo, medindo 10,00 m (dez metros) de frente para Rua Júlio Rios Cunha 
e igual metragem nos fundos onde confronta com o lote nº 18; por 24,63 m 
(vinte e quatro metros e sessenta e três centímetros) do lado esquerdo de 
quem da citada via olha para o terreno, confrontando com o lote nº 15 da 
quadra nº 22, do proprietário e 24,65 m (vinte e quatro metros e sessenta e 
cinco centímetros) do lado direito no mesmo sentido, confrontando com o 
lote nº 13 da quadra nº 22, do proprietário.
Lote nº 15: Um lote de terreno urbano sem benfeitorias, com área super-
ficial de 248,15 m², denominado lote nº 15 da quadra nº 22 do loteamento 
Residencial São Rogério, situado no município de Avaré, estado de São 
Paulo, medindo 2,63 m (dois metros e sessenta e três centímetros), mais 
7,44 m (sete metros e quarenta e quatro centímetros) em curva, com fren-
te para Rua Júlio Rios Cunha, e 10,00 m (dez metros) nos fundos, onde 
confronta com o lote nº 17; por 25,56 m (vinte e cinco metros e cinquenta 
e seis centímetros) do lado esquerdo de quem da citada via olha para o 
terreno, confrontando com o lote nº 16 da quadra nº 22, do proprietário 
e 24,63 m (vinte e quatro metros e sessenta e três centímetros) do lado 
direito no mesmo sentido, confrontando com o lote nº 14 da quadra nº 22, 
do proprietário.
Lote nº 16: Um lote de terreno urbano sem benfeitorias, com área super-
ficial de 327,30 m² denominado lote nº 16 da quadra nº 22 do loteamento 
Residencial São Rogério, situado no município de Avaré, estado de São 
Paulo, medindo 17,93 m (dezessete metros e noventa e três centímetros) 
em curva, com frente para Rua Júlio Rios Cunha, nos fundos mede 11,95 
m. (onze metros e noventa e cinco centímetros), confrontando com o lote 
nº 17; do lado esquerdo de quem da citada via olha o lote mede 12,46 m. 
(doze metros e quarenta e seis centímetros) mais 24,61 m. (vinte e quatro 

metros e sessenta e um centímetro), confrontando com o lote 16; e do lado 
direito no mesmo sentido, mede 25,56 m (vinte e cinco metros e cinquenta 
e seis centímetros), confrontando com o lote nº 15 da quadra nº 22, do 
proprietário.
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 29 de setembro de 2017.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO

Portaria nº 9.176, de 29 de setembro de 2017.
(Dispõe sobre enquadramento e ou reenquadramento 

dos Profissionais da Educação Básica)

JOSELYR BENEDITO DA COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estância Tu-
rística de Avaré, usando suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, e
Considerando, o disposto nos artigos 22 e 23 da Lei Complementar nº 216, 
de 03 de maio de 2016, publicada em 07 de maio de 2016, no Semanário 
Oficial nº 770 de 07/05/2016;
Considerando, a análise dos documentos comprobatórios exigidos para o 
enquadramento e ou reenquadramento;
Considerando a pertinência dos títulos ou diplomas vinculados às atribui-
ções do cargo e ao campo de atuação;
Considerando o relatório final emitido pela Comissão de Gestão de Carrei-
ras e Remuneração da Educação Básica,
Resolve pela presente portaria:
Autorizar a implantação da alteração do Nível, mantendo-se o Grau no va-
lor dos Vencimentos dos Profissionais da Educação Básica abaixo discrimi-
nados a partir do dia 01 de setembro de 2017.
REGISTRE-SE E CUMPRA-SE
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 29 de setembro de 2017.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO 

PORTARIA

COMUNICADOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
MUNICIPAL DE AVARÉ

01.  COMUNICADO - ARQUIVAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO
AI Nº 608 de 04/07/2017, protocolo/processo nº 1270/17 de 
04/07/2017,
Interessado: JANE APARECIDA DE OLIVEIRA INSTITUIÇÃO - ME
CPF/CNPJ: 22.793.759/0001-01
Endereço: Rua Bela Vista,  Nº 350, Avaré / SP

02. COMUNICADO - ARQUIVAMENTO DE AUTO DE IMPOSI-
ÇÃO DE PENALIDADE
AIP Nº 040 de 24/07/2017, protocolo/processo nº 1444/17 de 
24/07/2017,
Interessado: JANE APARECIDA DE OLIVEIRA INSTITUIÇÃO - ME
CPF/CNPJ: 22.793.759/0001-01
Endereço: Rua Bela Vista,  Nº 350, Avaré / SP

03.  COMUNICADO - ARQUIVAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO
AI Nº 655 de 25/05/2017, protocolo/processo nº 772/17 de 
26/05/2017,
Interessado: OESTE TURISMO E HOTELARIA LTDA - ME
CPF/CNPJ: 66.937.228/0001-10
Endereço: Av. Paulo Araujo Novaes,  Nº 01, Avaré / SP

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ERRATA
Na edição anterior (836), foi publicado um Edital de Convo-
cação, convidando os representantes das Secretarias para 
participarem da reunião mensal da “Sala de Coordenação e 
Controle”, “a ser realizada no próximo dia 30 de Setembro de 
2017 às 9:00hs na sede da Vigilância Sanitária na rua Pa-
raíba nº 1079, tendo como pauta Plano de Contingência e 
Projeto Meio Ambiente”. Entretanto, o evento já foi realizado 
no dia 28 de setembro, quinta-feira. Todos os departamentos 
foram avisados via Comunicação Interna. 



EDIÇÃO 837 | AVARÉ, 29 DE SETEMBRO DE 201736

As obras de construção da passa-
gem sob a linha férrea ao final da Rua 
Alagoas já começaram.  Na primeira 
etapa, vigas de aço estão sendo insta-
ladas para compor a estrutura princi-
pal do túnel. Ao todo, a passagem terá 
cerca de 65 metros de extensão e será 
utilizada principalmente por veículos. 
Ao final da obra acesso as regiões da 
Brabância e Via Martins III será facilita-
do. Estima-se que 15 Mil famílias se-
rão beneficiadas com a melhoria que 
prevê, ainda, a interligação da saída do 
túnel com  a Avenida Paulo Fernandes 
Ward. (à direita, no sentido Brabância). 
A empresa responsável pela obra tem 
até Setembro de 2018 para concluir 
os trabalhos que vão consumir 6,7 mi-
lhões de reais oriundos do Ministério 
dos Transportes, Portos e Aviação Civil.

OBRAS

Começam 
as obras 
do Túnel 
da Rua 
Alagoas

Comunicado aos contadores de Avaré 
A partir de terça-feira, Sistema Via Rápida Empresa passará a funcionar

O município juntamente as Secretarias de Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia e da Fazenda comunica a 
todos os contadores atuantes em Avaré que, a partir de terça-feira, 3 de outubro, a abertura de empresa se dará 
por meio do Sistema Via Rápida Empresa.

Essa funcionalidade trará maior agilidade para os usuários do sistema fazendo com que o processo se torne 
menos burocrático. 

INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO 

Em parceria 
com o Sebrae, 
Indústria e 
Comércio 
organizou mais 
um curso 
Vagas foram limitadas e 
preenchidas por ordem 
de inscrição 

A população de Avaré parti-
cipou de mais um curso, total-
mente gratuito, promovido pela 
Secretaria de Indústria, Comércio, 
Ciência e Tecnologia com apoio 
do Sebrae (Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas Em-
presas). 

Ministrado na unidade da Etec 
Prof. Fausto Mazzola, nas semanas 
dos dias 11 à 20 de setembro, fo-
ram aplicadas atividades sobre o 
processo produtivo de salgados. 

As aulas fazem parte do pro-
grama Super MEI (Microempre-
endedor Individual). Trata-se de 
um projeto de qualificação vol-
tado para o aperfeiçoamento e o 
desenvolvimento profissional. 

Interessados em fazer cursos 
como este, devem procurar a 
Sala do Empreendedor e o setor 
informará quais são os requisitos 
para participarem das próximas 
turmas. 
Serviço: Centro Administrativo 
Rua Rio Grande do Sul, 1810 – 
Centro  
Telefones: (14) 3711.2533
Sala do Empreendedor 
(14) 3711.2574

FOTO ETEC PROF. FAUSTO MAZZOLA. 


