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FESTIVIDADE

Festa das Mães neste sábado
Mariangela Zan canta na

Tradicional evento realizado na
Praça das Mães começa às 16h
neste sábado, 7, com corrida e
show com artistas locais.
Atração principal sobe ao palco
às 20h. Página 37

RECURSOS HUMANOS

Confira o resultado do Concurso Público da Prefeitura

A partir da página 34

INVESTIMENTO

Governo compra novo
caminhão para sinalização
de trânsito Página  35

3711-1340

Mais de 2500 atendimentos
são registrados no Disque Serviços

Página 36



SECRETARIAS MUNICIPAIS

ADMINISTRAÇÃO - Tel. 3711-2565
Deira Alizia Visentin Villen

Rua Rio Grande do Sul, 1810 (Centro Administrativo)

ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Tel.  3732-2603

Viviane Maria Alves Mendes
Rua Carmen Dias Faria, 2161

AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - Tel.  3711-2572
José Ricardo Cardozo Barreto

Rua Rio Grande do Sul, 1810 (Centro Administrativo)

RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - Cel. (11)99986-6438
Miguel Ignatios

COMUNICAÇÃO - Tel. 3711-2500
Lucas da Silva Mota

Praça Juca Novaes, 1169 Centro (Paço Municipal)

CULTURA - Tel. 3711-2556 | 3732-5057
Gilson Câmara Filgueiras

Rua Rio de Janeiro, 1763 Centro

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

Rua Ceará, 1393 Centro

EDUCAÇÃO - Tel. 3711-2211
Lúcia Helena Lélis Dias

Rua Pernambuco, 1065 Centro

ESPORTES E LAZER - Tel. 3732-0756
Clayton Falanghe Macário

Rua Carmem Dias Faria, 1085 Bairro Alto

FAZENDA - Tel. 3711-2545 | 3711-2566
Waldir Rodrigues Alves

Rua Rio Grande do Sul, 1810

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

Rua Maranhão, 1578 Centro

GESTÃO PÚBLICA - Tel. 3711-2500
Hadel Aurani

Praça Juca Novaes, 1169 Centro (Paço Municipal)

GOVERNO - Tel. 3711-2500
José Bastos Cruz Sobrinho

Praça Juca Novaes, 1169 Centro (Paço Municipal)

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

Rua Rio Grande do Sul, 1810 (Centro Administrativo)

MEIO AMBIENTE - Tel. 3711-2559
Cláudio Hayashi

Rua Rio Grande do Sul, 1810 (Centro Administrativo)

OBRAS | HABITAÇÃO
Tel. 3711-2543 | 3711-2544
Paulo Henrique Ciccone

Rua Rio Grande do Sul, 1810 (Centro Administrativo)

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

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

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

Rua Carmen Dias Faria, 2111

SERVIÇOS - Tel. 3711-1340
Ricardo Aurani

Avenida Anápolis, 777 Bairro Jurumirim

TURISMO - Tel. 3732-8009
Fernando Peixoto Alonso

Praça Romeu Bretas s/n (Prédio Concha Acústica)
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Avisos de Edital
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 051/16 – PROCESSO Nº. 155/16

EXCLUSIVO PARA ME, EPP OU MEI
Objeto: Aquisição de Caixas Box Para O Upa-Unidade De Pronto Atendimento
Recebimento das Propostas: 17 de Maio de 2016 das 10 h até 31 de Maio de 2016 às 08:30 horas.
Abertura das Propostas: 31 de Maio de 2016 das 09 h às 10:30 horas.
Início da Sessão: 31 de Maio de 2016 às 10:40 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216
– www.bllcompras.org.br/www.avare.sp.gov.br – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 28
de Abril de 2016 – Andréia de Fátima Fragoso – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 056/16 – PROCESSO Nº. 161/16
COM COTA EXCLUSIVA PARA ME, EPP e MEI.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 056/16 – PROCESSO Nº. 161/16
Objeto: Contratação de empresa para eventual fornecimento da ata de registro de preços pelo
período de 12 meses para futura aquisição de materiais de higienização para atendimento das
creches municipais, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação.
Recebimento das Propostas: 09 de maio de 2016 das 10hs até 19 de maio de 2016 às 08:30 horas.
Abertura das Propostas: 19 de maio de 2016 das 08:35 às 09:30 horas.
Início da Sessão: 19 de maio de 2016 às 10:30 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 225
– www.bllcompras.org.br/www.avare.sp.gov.br - Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 29
de abril de 2016 – Franciele Lopes Nogueira – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 057/16 – PROCESSO Nº. 161/16
COM COTA EXCLUSIVA PARA ME, EPP e MEI.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 057/16 – PROCESSO Nº. 161/16
Objeto: Contratação de empresa para eventual fornecimento da ata de registro de preços pelo
período de 12 meses para futura aquisição de material de limpeza para Secretaria de Educação e
escolas da rede de ensino, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação.
Recebimento das Propostas: 11 de maio de 2016 das 10hs até 31 de maio de 2016 às 08:30 horas.
Abertura das Propostas: 31 de maio de 2016 das 08:35 às 10:25 horas.
Início da Sessão: 31 de maio de 2016 às 10:30 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 225
– www.bllcompras.org.br/www.avare.sp.gov.br - Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 06
de maio de 2016 – Franciele Lopes Nogueira – Pregoeira.

REPETIÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 021/16 – PROCESSO Nº. 137/16
Objeto: Registro de preços para eventual prestação de serviço de fornecimento de alimentação
pronta, tipo marmitex, incluindo o serviço de entrega para o Pronto Socorro/UPA, Ambulatório DST/
AIDs, SAMU e CAPS
Data de Encerramento: 19 de maio de 2.016 das 08h30min às 09 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 19 de maio de 2.016 às 09 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, 04 de maio de 2.016 –
Carolina Aparecida Franco de Freitas – Pregoeira.
TERMO DE RERRATIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO
Analisando os autos, nesta data, foram verificadas divergências quanto a Publicação do Aviso de
Edital do PREGÃO ELETRÔNICO N° 050/16 – Processo n° 150/16, motivo pelo qual os atos pratica-
dos por este setor e assinados por esta Pregoeira, deverão ser rerratificados.
Onde se lia:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 050/16 – PROCESSO Nº. 150/16
COM COTA EXCLUSIVA PARA ME, EPP e MEI.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 050/16 – PROCESSO Nº. 150/16
Objeto: Contratação de empresa para eventual fornecimento da ata de registro de preços de
concreto usinado, conforme solicitação das Secretarias Municipais de Serviços e Planejamento e
Transportes.
Recebimento das Propostas: 04 de maio de 2016 das 10hs até 17 de maio de 2016 às 08:30 horas.
Abertura das Propostas: 17 de maio de 2016 das 09:00 às 10:30 horas.
Início da Sessão: 17 de maio de 2016 às 10:45 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 225 – www.bll.org.br
- Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 29 de abril de 2016 – Franciele Lopes Nogueira – Pregoeira.
Agora se leia:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 050/16 – PROCESSO Nº. 150/16
ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 050/16 – PROCESSO Nº. 150/16
Objeto: Contratação de empresa para eventual fornecimento da ata de registro de preços de
concreto usinado, conforme solicitação das Secretarias Municipais de Serviços e Planejamento e
Transportes.
Recebimento das Propostas: 04 de maio de 2016 das 10hs até 17 de maio de 2016 às 08:30 horas.
Abertura das Propostas: 17 de maio de 2016 das 09:00 às 10:30 horas.
Início da Sessão: 17 de maio de 2016 às 10:45 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 225 – www.bll.org.br
- Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 29 de abril de 2016 – Franciele Lopes Nogueira – Pregoeira.

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO
Analisando os autos, nesta data, foram verificadas divergências quanto a Publicação do Edital de
Repetição CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/16 – Processo n° 088/16, motivo pelo qual os atos
praticados por este setor, deverão ser rerratificados.
Onde se lia:
Repetição CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 001/16 – PROCESSO Nº. 088/16
Objeto: Credenciamento de Médicos Especialistas (pessoa física e/ou jurídica) para prestação de
serviços de consultas médicas na especialidade de gastroenterologia.
Período para credenciamento: até 03 de junho de 2016 às 16:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 208
– www.avare.sp.gov.br - Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 27 de maio de 2016 – Olga M.
Hata – Presidente da CPJL.
Agora se leia:
Repetição CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 001/16 – PROCESSO Nº. 088/16
Objeto: Credenciamento de Médicos Especialistas (pessoa física e/ou jurídica) para prestação de
serviços de consultas médicas na especialidade de gastroenterologia.
Período para credenciamento: até 03 de junho de 2016 às 16:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 208 – www.avare.sp.gov.br
- Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 27 de abril de 2016 – Olga M. Hata – Presidente da CPJL.

ADITIVO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/16 – Processo n.º 028/16 – Contrato n.º 067/16 – fica aditado o
valor de R$ 1.641,60 (Um mil seiscentos e quarenta e um reais e sessenta centavos), para a
empresa FOOTLOOK INDÚSTRIA TÊXTIL EIRELI ME, o que corresponde a aproximadamente 05,02
% (Cinco vírgula zero dois por cento) do valor total adjudicado no processo licitatório em questão
objetivando  fornecimento de meias para alunos da rede de ensino, conforme solicitação da
Secretaria Municipal de Educação – Assinatura do Termo em: 22/04/2016.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito da Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que lhe
são conferidas por Lei, conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02
HOMOLOGA a Empresa DELTA DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - EPP, objetivando a aquisição
de Cestas Básicas, Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, relativa ao
Pregão Eletrônico nº 034/16 – Processo nº 103/16 - Homologado em: 22/04/2016.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 060/16 – Processo nº. 152/16

Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS
EIRELI, com valor global de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais) objetivando a aquisição de
medicamento para atender a paciente de mandado judicial, conforme solicitação da Secretaria
Municipal de Saúde, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 29 de abril de 2016 – Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 064/16 – Processo nº. 164/16
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa MEDICAM – MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA
EPP, com valor total de R$ 4.740,60 (Quatro mil, setecentos e quarenta reais e sessenta centavos),
objetivando a aquisição de medicamentos Spiriva Respimat 2,5MCG 4ml 60 Doses e Symbicort 12/
400 60 Doses, para atender a paciente favorecido em mandado judicial, conforme solicitação da
Secretaria Municipal da Saúde, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da
Estância Turística de Avaré, 03 de maio de 2.016 – Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/14 – Processo nº.
338/14, (Contrato 372/14), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa
CONSTRUJOB – CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA., objetivando a realização das obras e serviços
de engenharia para construção do CER II – Centro Especializado em Reabilitação II tipo 2, com forneci-
mento de mão de obra, materiais, máquinas e equipamentos de acordo com o projeto, planilha de custo,
cronograma físico e memorial descritivo, conforme solicitação do Departamento de Convênios – DECON,
com prorrogação até 29 de maio de 2016 – Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.
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Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONCORRÊNCIA
PÚBLICA Nº 011/14 – Processo nº. 370/14, (Contrato 019/15),
que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a
empresa CONSTRUJOB CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA,
objetivando execução de obras de infraestrutura no Bairro Bela
Vista, com prorrogação até 09 de maio de 2016 – Paulo Dias
Novaes Filho – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA Nº 071/
13 – Processo nº. 227/13, (Contrato 154/13), que faz entre si a
Prefeitura da Estância Turística de Avaré e o senhor JUVENIANO
MARIO ALMACEU BUNDER, objetivando locação do imóvel situ-
ado na Rua Ceará nº 1.393, para instalação da Secretaria dos
Direitos da Pessoa com Deficiência, com prorrogação até 26 de
maio de 2017. O valor global desta prorrogação de contrato é de
R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais) – Paulo Dias
Novaes Filho – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade  PREGÃO
PRESENCIAL N° 035/15 – PROCESSO N° 120/15  (Contrato n°118/
15), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré
e a empresa NAIARA VALÉRIO DE OLIVEIRA MORITA EPP ,
objetivando  a   prestação de serviços de refeições almoço e
jantar, self service, tamanho médio para o efetivo do Posto de
Bombeiros, com prorrogação até 27 de Junho de 2016 – Paulo
Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade  PREGÃO
PRESENCIAL N° 038/15 – PROCESSO N° 135/15  (Contrato n°
142/15), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de
Avaré e a empresa NAIARA VALÉRIO DE OLIVEIRA MORITA EPP,
objetivando o fornecimento de marmitas para atendimento do
Pronto Socorro, CAPS e SAMU, com prorrogação até 05 de julho
de 2.016, no valor de R$ 85.102,02 (Oitenta e cinco mil, cento e
dois reais e dois centavos) – Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito
Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade TOMADA DE PRE-
ÇO Nº 019/15 – Processo nº. 258/15, (Contrato 314/15), que faz
entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa
EURO CONSTRUTORA LTDA, cujo objeto é o é execução da
construção da quadra escolar coberta com vestiário da EMEB
“Prof.ª Norma Lilian Pereira”, com prorrogação até 02 de agosto
de 2016– Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

RESCISÃO
Fica RESCINDIDO UNILATERALMENTE o contrato na modalidade
PREGÃO PRESENCIAL N° 119/13 – PROCESSO N° 343/13 (CON-
TRATO N° 306/13), que fazem entre si a Prefeitura da Estância
Turística de Avaré e a empresa ECOPAG – ADMINISTRAÇÃO DE
CARTÕES DE CRÉDITO E ASSESSORIA E CONSULTORIA DE
TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI – ME. A presente rescisão
tem fundamento legal no artigo 78, inciso I da Lei 8.666/93. Res-
cindido em: 05/05/2.016 – Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito
Municipal.

REVOGAÇÃO
Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNI-
CO Nº. 044/16 – Processo nº. 133/16, objetivando aquisição de
caixa térmica para o UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMEN-
TO), conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde,
conforme preceitua o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 c/
c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal – Revogada em:
06/05/16 – Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

Fica REVOGADA os lotes 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11,
12 e 13 da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº.
046/16 – Processo nº. 138/16, objetivando registro de preços
para eventual fornecimento de medicamentos visando atender
os Mandados Judiciais, CAPS II e Pronto Socorro, conforme
solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, conforme precei-
tua o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473
do Supremo Tribunal Federal – Revogada em: 04/05/16 – Paulo
Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO
Analisando os autos, nesta data, foram verificadas divergênci-
as quanto a Publicação do Termo de Ratificação da DISPENSA N°
056/16 – Processo n° 144/16, motivo pelo qual os atos pratica-
dos por este setor, deverão ser rerratificados.
Onde se lia:
Dispensa nº. 056/16 – Processo nº. 144/16
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa AVAREMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME, com valor total

de R$ 806,40 (Oitocentos e seis reais e quarenta centavos),
objetivando a aquisição do medicamento Venlafaxina 150MG
para atender a paciente de mandado judicial conforme solicita-
ção da Secretaria Municipal da Saúde, com fulcro no artigo 24
da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré,
04 de março de 2.016 – Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito
Municipal.
Agora se leia:
Dispensa nº. 056/16 – Processo nº. 144/16
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa AVAREMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME, com valor total de
R$ 806,40 (Oitocentos e seis reais e quarenta centavos),
objetivando a aquisição do medicamento Venlafaxina 150MG para
atender a paciente de mandado judicial conforme solicitação da
Secretaria Municipal da Saúde, com fulcro no artigo 24 da Lei
Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 28 de
abril de 2.016 – Paulo Dias Novaes Filho – Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA
Modalidade: Dispensa nº.060/16 – Processo nº. 152/16
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS
EIRELI
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de medica-
mento a paciente de mandado judicial
Valor Global: R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais)
Data da Assinatura do Contrato: 29/04/2016.

Modalidade: Dispensa nº. 064/16 – Processo nº. 164/16
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: MEDICAM – MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA EPP
Objeto: Aquisição de medicamentos Spiriva Respimat 2,5MCG
4ml 60 Doses e Symbicort 12/400 60 Doses, para atender a
paciente favorecido em mandado judicial, conforme solicitação
da Secretaria Municipal da Saúde
Valor Global: R$ 4.740,60 (Quatro mil, setecentos e quarenta
reais e sessenta centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 03/05/2016.

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 034/16 – Processo nº 103/16.
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: DELTA DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - EPP.
Objeto: Aquisição de Cestas Básicas, para Secretaria Municipal
de Assistência e Desenvolvimento Social.
Valor Global: R$ 95.340,00 (noventa e cinco mil, trezentos e
quarenta reais).
Data da Assinatura do Contrato: 22/04/2.016.

JUSTIFICATIVAS

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de fornecimento de medicamentos,
tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para atendi-
mento da Secretaria da Saúde.
Fornecedor : Bianca Cristina Yarmalavicius Pereira Eirelli EPP
Empenho(s) :  19765, 19883, 19766, 19774, 19768, 19773/2015,
3340, 2360, 3611, 2113, 3618,  3620, 2359, 578, 2114, 3338,
579, 3616, 4004, 2115, 1719, 1720, 2115/2016
Valor : R$ 107.795,80
Avaré, 07 de Maio de 2016

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de de serviço de impressão do
Semanário Oficial e contratação de veiculação de campanha
para divulgar a Ouvidoria, tal quebra de ordem cronológica é
necessária para a manutenção dos serviços de impressão do
Semanário Oficial, publicação indispensável dos atos do Poder
Público Municipal.
Fornecedor : Editora Vieira Aires Ltda.
Empenho(s) : 6784/2015
Valor : R$ 2.757,00
Avaré, 07 de Maio de 2016

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de aquisição de suplementos ali-
mentares para os pacientes cadastrados de avaliação social
que são atendidos pela Secretaria da Saúde.
Fornecedor : Empório Saúde Prod. Médicos Nutricionais Ltda EPP
Empenho(s) :  678/2016
Valor : R$ 23.921,38
Avaré, 07 de Maio de 2016

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da  ordem cronológica
para pagamentos por se tratar de prestação de serviços profis-
sionais de consultoria, suporte técnico, tal quebra de ordem
cronológica se faz necessária para disponibilização de siste-
mas informatizados para a administração pública municipal.
Fornecedor: Fiorilli Soc.Civil Ltda - Software
Empenho(s): 152/2016
Valor : R$ 32.943,91
Avaré, 07 de Maio de 2016

PAULO DIAS NOVAES FILHO
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 pagamentos por se tratar de locação de caminhão para cole-
ta seletiva, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária
para suprir a necessidade da coleta de lixo.
Fornecedor : Gêmeos Limpeza Urbana Ltda EPP
Empenho(s) : 12979/2015
Valor : R$ 9.500,00
Avaré, 07 de Maio de 2016

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de fornecimento de material elétrico
para o Jogos Regionais Do Idoso JORI 2016.
Fornecedor : Idilia L Perin ME
Empenho(s) :  5438/2016
Valor : R$ 5.196,70
Avaré, 07 de Maio de 2016

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de  serviço prestado com publica-
ção, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária por se
tratar de serviço prestado com publicações no Diário Oficial da
União..
Fornecedor : Imprensa Nacional
Empenho(s) : 1574/2014
Valor : R$ 394,81
Avaré,07 de Maio de 2016

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de  serviço prestado com publica-
ção, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para a
publicação de editais para o setor de licitações.
Fornecedor : Imprensa Oficial Estado S.A
Empenho(s) : 5535/2016
Valor : R$ 10.002,61
Avaré, 07 de Maio de 2016

PAULO DIAS NOVAES FILHO
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 pagamentos por se tratar de contratação de empresa espe-
cializada em desenvolvimento de websites para criação e ma-
nutenção do novo portal da prefeitura.
Fornecedor : Instar Tecnol. Informatica Com. De Equips Inf Ltda
Empenho(s) :  10863/2015
Valor : R$ 387,00
Avaré, 07 de Maio de 2016

PAULO DIAS NOVAES FILHO
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 pagamentos por se tratar de locação de sonorização para o
evento Jogos Regionais dos Idosos 2016, tal quebra de ordem
cronológica se faz necessária para proporcionar cultura e lazer
para a população avareense e aos visitantes.
Fornecedor : M. S. Machado Produções Musicais Eireli ME
Empenhos :  3644/2016
Valor : R$ 754,28
Avaré, 07 de Maio de 2016

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de locação de  multifuncionais e
manutenção de copiadora, tal quebra de ordem cronológica se
faz necessária para a bom funcionamento dos serviços admi-
nistrativos da municipalidade.
Fornecedor : Maluf & Tinos Ltda ME
Empenho(s): 15032, 15033, 15034, 15036, 15037, 15038, 15040/
2015, 14995, 14996, 14997, 14998, 14999, 15000, 15001, 15002,
15003, 15018, 15026/2015, 8549, 15004, 15005, 15006, 15007,
15008, 15009, 15010,15011, 15012, 15013, 15014, 15016, 15017,
15020, 15021, 15022, 15023, 15024, 15025, 15027, 15028,
15029, 15030, 15031, 13045/2015,
Valor : R$ 12.710,94
Avaré, 07 de Maio de 2016

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de locação de  multifuncionais e
manutenção de copiadora, tal quebra de ordem cronológica se
faz necessária para a bom funcionamento dos serviços admi-
nistrativos da municipalidade.
Fornecedor : Maluf & Tinos Ltda ME
Empenho(s): 14994, 14995, 14996, 14997, 14998, 14999, 15000,
15001, 15002, 15003, 15004, 15005, 15006, 15007, 15008,
15009, 15010, 15011, 15012, 15013, 15014, 15016, 15018,
15017, 15020, 15021, 15022, 15023, 15024, 15025, 15026,
15027, 15028, 15029, 15030, 15031, 15032, 15033, 15034,
15036, 15037, 15038, 15040/2016, 13045, 8549/2015
Valor : R$ 12.610,04
Avaré,07 de Maio de 2016

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de fornecimento de  sistema
informatizado para a realização de congresso técnico – jogos
regionais do idoso – JORI 2016, tal quebra de ordem cronológica
se faz necessária para proporcionar cultura e lazer para a po-
pulação avareense e aos visitantes.
Fornecedor : Montana Empreendimento Social e Eventos LTDA
Empenho(s):  5296/2016
Valor : R$ 7.800,00
Avaré, 07 de Maio de 2016

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de  serviço prestado com publica-
ção, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para a
publicação de avisos de editais para o setor de licitações.
Fornecedor : Phabrica de Produções Serv. de Prapaganda/Pu-
blicidade Ltda.
Empenho(s) : 5091/2016
Valor : R$ 1.520,00
Avaré, 07 de Maio de 2016

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de conserto de Motor de câmara
fria de congelamento tal quebra de ordem se faz necessária
para armazenamento de carnes que  são distribuídas as esco-
las , sendo  imprescindível para o bom funcionamento dos servi-
ços para a Municipalidade.
Fornecedor : Sidney Angelo Vieira Silvestre ME
Empenho(s) : 3670, 3671/2016
Valor : R$ 3.550,00
Avaré, 07 de Maio de 2016

PAULO DIAS NOVAES FILHO
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 pagamentos por se tratar de fornecimento de combustíveis,
tal quebra de ordem se faz necessária para manutenção da
frota municipal, sendo imprescindível para o bom funcionamento
dos serviços.
Fornecedor : Silveira & Duarte Avaré LTDA
Empenho(s) : 3690/2016
Valor : R$ 9.302,68
Avaré, 07 de Maio de 2016

PAULO DIAS NOVAES FILHO
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 pagamentos por se tratar de fornecimento de combustíveis,
tal quebra de ordem se faz necessária para manutenção da
frota municipal, sendo imprescindível para o bom funcionamento
dos serviços.
Fornecedor : Silveira & Duarte Avaré LTDA
Empenho(s) : 3695/2016, 14227/2015
Valor : R$ 5.107,48
Avaré,07 de Maio de 2016

PAULO DIAS NOVAES FILHO
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 pagamentos por se tratar de fornecimento de combustíveis,
tal quebra de ordem se faz necessária para manutenção da
frota municipal, sendo imprescindível para o bom funcionamento
dos serviços.
Fornecedor : Silveira & Duarte Avaré LTDA
Empenho(s) : 14227/2015, 3693, 3695, 388, 3690, 3696/2016
Valor : R$ 21.157,19
Avaré,07 de Maio de 2016

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de fornecimento de peças e servi-
ço prestado com veículo, tal quebra de ordem cronológica se
justifica para a manutenção dos serviços de transporte munici-
pal, sendo  imprescindível para o bom funcionamento dos servi-
ços da municipalidade.
Fornecedor : Thiago Henrique P. Belinelli
Empenho(s): 5098, 5095, 5190/2016
Valor : R$ 6.412,00
Avaré,07 de Maio de 2016

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de serviço de locação  de transfor-
mador para a fampop 2015
Fornecedor : PAB Porto
Empenho(s) : 16381/2015
Valor : R$ 5.300,00
Avaré, 07 de Maio de 2016

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item  II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de boleto de Anuidade da UNCME –
SP – União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação/
SP,, tal quebra de ordem se faz necessária pois a UNCME-SP é
de suma importância para dar apoio às metas e estratégias à
Educação.
Fornecedor : União Nacional dos Conselhos Municipais de Edu-
cação
Empenho(s) : 5590/2016
Valor : R$ 400,00
Avaré, 07 de Maio de 2016

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item  II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de fornecimento de óleo lubrifican-
te, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para o
bom funcionamento na manutenção da frota da saúde.
Fornecedor : Comercial Paulus Ltda Me
Empenho(s) : 1555/2016
Valor : R$ 10.105,73
Avaré, 07 de Maio de 2016

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal
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CONCURSO PÚBLICO

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO
CONCURSO PÚBLICO 001/2016.

A Prefeitura da Estância Turística de Avaré, Estado de São Paulo, torna pública a relação dos
aprovados no Concurso Público realizado no dia 17 de abril de 2016, para o emprego publico:
Médico Clínico Geral, classificados em ordem decrescente de notas, conforme Edital de Concurso
Público 001/2016 de 19 de fevereiro de 2016, a saber:

Os RECURSOS deverão obedecer as regras contidas no item 11 - DOS RECURSOS, do Edital do
Concurso 007/2016,  publicado no Semanário Oficial da Estância Turística de Avaré, em 20 de
fevereiro de 2016.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Estância Turística de Avaré - SP, aos 04 de maio de 2016.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO CONCURSO PÚBLICO 002/2016.

A Prefeitura da Estância Turística de Avaré, Estado de São Paulo, torna pública a relação dos
aprovados no Concurso Público realizado no dia 17 de abril de 2016, para o emprego público:
Farmacêutico - USF, classificados em ordem decrescente de notas, conforme Edital de Concurso
Público 002/2016 de 19 de fevereiro de 2016, a saber:

A nota dos candidatos não aprovados estará disponível para consulta na sede da Prefeitura da
Estância Turística de Avaré /SP e no site www.consesp.com.br .
Os RECURSOS deverão obedecer as regras contidas no item 11 - DOS RECURSOS, do Edital do
Concurso 007/2016,  publicado no Semanário Oficial da Estância Turistica de Avaré, em 20 de
fevereiro de 2016.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Estância Turística de Avaré - SP, aos 04 de maio de 2016.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO CONCURSO PÚBLICO 003/2016.

A Prefeitura da Estância Turística de Avaré, Estado de São Paulo, torna pública a relação dos aprova-
dos no Concurso Público realizado no dia 17 de abril de 2016, para os empregos públicos: Técnico
Auxiliar Regulação - TARM, Técnico de Enfermagem (SAMU), Médico Intervencionista - SAMU, Médico
Regulador - SAMU e Enfermeiro Intervencionista- SAMU, classificados em ordem decrescente de
notas, conforme Edital de Concurso Público 003/2016 de 19 de fevereiro de 2016, a saber:

CONTINUA NA PÁGINA 39
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HERÓIS DE GUERRA

Os serviços de manuten-
ção de semáforos, emplaca-
mento de ruas, sinalização
horizontal e vertical de vias,
transporte de equipamentos
executados pela Secretaria
de Planejamento e Transpor-
tes através do Departamen-
to Municipal de Trânsito (De-
mutran) vão ganhar agilida-
de com o novo veículo adqui-
rido pela Prefeitura para as
demandas do setor.

Adquirido com recursos
próprios, o caminhão da mar-
ca Iveco Daily 35S14 tem as
seguintes especificações: fa-
bricação/modelo 2016/2016, 0
KM, tipo caminhão pequeno,
cabine simples, com branca,
com direção hidráulica, motor

Prefeitura adquire novo caminhão
para o Departamento de Trânsito

diesel, de 4 cilindros, tração
traseira, câmbio de 6 mar-
chas. A empresa vencedora
do processo licitatório foi a
Mercalf Diesel Ltda.

O caminhão já recebeu
uma carroceria de madeira e
após finalização do processo
de documentação estará nas
ruas de Avaré. A aquisição visa
garantir melhores condições
de trabalho aos servidores da
área que carecia há anos de
um equipamento adequado.

O propósito do Demutran é
melhorar cada vez mais a sina-
lização da cidade, prestando um
trabalho eficiente e garantin-
do segurança aos condutores e
pedestres. O investimento to-
tal foi de R$ 102.900,00.

No próximo domingo, 8
de maio, a partir das 8h30, no
Largo São João, será come-
morado o "Dia da Vitória",
data que marca a vitória dos
países aliados na 2ª Guerra
Mundial, em 1945. A exem-
plo dos anos anteriores, a
Prefeitura se une ao Tiro de
Guerra 02-003 e à Brigada
Avareense de Viaturas Mili-
tares Antigas para promover
essa iniciativa cultural.

Estão sendo lembrados,

Dia da Vitória será celebrado no Largo São João

em 2016, os 71 anos da vitória
dos aliados na Europa com a
cooperação da Força Expedi-
cionária Brasileira (FEB), que
lutou contra o exército nazis-
ta em campos da Itália. No
evento, que acontece até às
12h, será prestada uma home-
nagem ao capitão R/1 Argemi-
ro de Toledo Filho, ex-com-
batente da 2ª Guerra Mundi-
al, que estará presente; uma
corbélia de flores será depo-
sitada junto ao Monumento

ao Pracinha, onde está sepul-
tado o ex-combatente avare-
ense Sérgio Bernardino, have-
rá o descerramento de placa
com os nomes dos ex-comba-
tentes avareenses e uma ho-
menagem às mães dos atira-
dores presentes.

No local, os visitantes po-
derão conferir exposições de
peças e materiais do Museu
Histórico Anita Ferreira De
Maria, de materiais militares
oriundos do 6º Batalhão de
Infantaria Leve de Caçapava,
de materiais da 2ª Guerra
Mundial pertencentes a
Cláudio Albuquerque, de vi-
aturas militares e antigas e
atuais da BAVAM e 6º Bata-
lhão de Infantaria Leve, pro-
jeção de vídeos sobre a For-
ça Expedicionária Brasileira
(FEB) e 2ª Guerra Mundial e
solenidade militar pelo Tiro
de Guerra 02-003 de Avaré.

A Organização está a cargo

da Secretaria Municipal de Cul-
tura, Museu Histórico Anita
Ferreira De Maria, Tiro de Guer-
ra 02-003 e Brigada Avareense
de Viaturas Antigas Militares.

 "Convidamos a todos, es-
pecialmente os estudantes,
para prestigiar a homenagem
singela a esses heróis que
jamais podem ser esqueci-
dos", realça Bethânia Ward
Rodrigues Cassetari, direto-
ra do Museu Histórico.

FEBIANOS - De Avaré, 33
jovens alistaram-se na FEB. O
único a perecer em combate
foi Sérgio Bernardino, morto
na Batalha de Montese, em
14 de abril de 1945. E no últi-
mo dia 12 de abril, aos 93
anos de idade, morreu Pedro
Mariano da Silva, o único ex-
combatente de Avaré que
ainda vivia.

Integraram a histórica tro-
pa avareense e merecem ser
reconhecidos como heróis da

pátria o tenente Benedito
Rodrigues, os sargentos Au-
bin Pinto de Toledo, Augus-
to Tobias e Olavo Merchet
Mendes, os cabos Domingos
Barreira Sobrinho, Francisco
Verpa, Lázaro Alves e Pedro
Luiz Dias da Fonseca, além
dos soldados Antônio Antu-
nes de Arruda, Arnold Bento
Mariano, Avelino Pinto Car-
neiro, Benedito José Perei-
ra, Edmundo Trench, Hugo
Mazzoni, Isoldino Francisco,
João Batista, João Dias da Sil-
va, João Venâncio, Joaquim
Aprígio Ferreira, Joaquim
Moura Pinto, José Barbosa
Pereira, José Fernandes
Marques, José Silva, José Va-
lim Filho, Luiz de Moura, Luiz
Quartucci, Nicola Cortez
Neto, Pedro Mariano da Sil-
va, Pedro Nespeca, Rufino
Gomes, Sérgio Bernardino,
Vicente Honorato de Morais
e Ulisses Padilha.
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3711-1340

O Fundo Social de Solidariedade
de Avaré dará início no próximo dia
11 de maio, quarta-feira, a Campanha
do Agasalho 2016, com foco na arre-
cadação de cobertores e agasalhos.

Este ano, o Fundo Social não re-
alizará o mutirão em uma data ex-
clusiva. A medida visa evitar a arre-
cadação de peças inservíveis que vi-
nha ocorrendo em anos anteriores.

terá início no dia 11 de maio
Campanha do Agasalho

Foco da campanha deste ano será a
arrecadação de cobertores e agasalhos

As pessoas poderão contribuir com
a campanha fazendo a doação em
14 postos fixos que serão nos se-
guintes locais: Paço Municipal, Po-
lícia Civil, Polícia Militar, Tiro de
Guerra, Saladão I, II e Max, Jaú Ser-
ve, Di Solé, Pinheirão Super, Pau-
listão, Escola Cel. João Cruz e ETEC
Professor Fausto Mazzola e Direto-
ria Regional de Ensino.

Lançado para funcionar
como um canal direto en-
tre a Prefeitura e o cida-
dão avareense, o Disque
Serviços vem atendendo
cada vez mais munícipes
que solicitam reparos di-
versos em seus bairros. O
serviço telefônico regis-
trou 3.759 ligações nos úl-
timos 45 dias, com média
de 83 ligações diárias. Na

Disque Serviços registra 2.559 atendimentos em 45 dias

central localizada na Gara-
gem Municipal, quatro aten-
dentes recebem as solicita-
ções da população e encami-
nham as demandas para que
sejam solucionadas.

Entre as ações disponí-
veis pelo Disque Serviços
estão ordens de serviços de
manutenção de vias, limpe-
za de terrenos, áreas ver-
des, córregos e rios, troca

de lâmpadas e o serviço de
tapa-buracos.

Conforme levantamento
da Secretaria Municipal de
Serviços, das 3.759 ligações
recebidas, foram geradas
3.199 ordens de serviços.
Deste total, os servidores
da pasta já atenderam
2.559, totalizando 80%. 320
(10%) solicitações foram
encaminhadas para os de-

partamentos competentes
e outras 320 foram registra-
das como serviços de alta
complexidade.

Após a execução do ser-
viço, a Secretaria de Servi-
ços entra em contato com o
requisitante para verificar
se a solicitação foi devida-
mente atendida. "A ideia é
prestar um serviço de qua-
lidade e próximo das pes-

soas, que conhecem de
perto os problemas dos
bairros. Temos tido boa
aceitação de quem nos
procura pelo telefone",
destacam os atendentes.
Cronograma de serviços

Para tornar mais rápido
o atendimento ao cidadão
na manutenção da ilumi-
nação pública, setor mui-
to requisitado, a Prefeitu-
ra dispõe hoje de três
equipes (duas noturnas e
uma diurna). A cidade foi
dividida em seis setores,
sendo cinco na área urba-
na e um na área rural. O
prazo médio para a subs-
tituição de uma lâmpada
queimada é de 7 dias, após
a solicitação. Outros ser-
viços reforçados são o de
tapa-buracos e a capina
das vias públicas, que
abrangem os 850 quilôme-
tros de vias públicas da ci-
dade.
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SAÚDE

A tradicional Corrida das
Mães e o show com a cantora
Mariangela Zan animarão as
festividades da 26ª Festa das
Mães realizada no Jardim Bra-
sil. O evento acontece hoje,
7, na Praça das Mães.

A corrida, realizada pela
Secretaria Municipal de Es-
portes, terá as seguintes pro-
vas: das Crianças, na catego-
ria 11 a 14 anos (masculino e
feminino), a partir das 17h; e
a competição principal, na
categoria geral, com premia-
ção em troféu para as cinco
primeiras colocadas.

O percurso festivo será uma

Corrida e show com Mariangela Zan
animarão a Festa das Mães
Tradicional evento será no Jardim Brasil

volta no quarteirão nas proximi-
dades da Praça das Mães. Gra-
tuitas, as inscrições podem ser
feitas no local, a partir das 16h.

Músicos locais
A partir das 18h haverá

música ao vivo com a partici-
pação de músicos da cidade,
sob a realização da Secreta-
ria Municipal de Turismo.

Música de raiz
Como parte das atrações,

em mais uma parceria firma-
da com o governo estadual,
através da Abaçaí Cultura e
Arte, a Secretaria Municipal
da Cultura agendou o espe-
táculo com a cantora e apre-

sentadora Mariangela Zan, a
partir das 20h.

Na apresentação, ela vai
mesclar músicas de sucesso
de Inezita Barroso e também
composições de seu pai, o
radialista e músico Mario Zan,
todas canções que fazem
parte do seu primeiro CD,
como "Os Homens Não De-
vem Chorar", "Arroz à Carre-
teiro", "Sanfoneiro Folgado",
"Capricho Cigano", "Recor-
dações", "Só para Você" e
muitas outras.

A artista agradou o públi-
co avareense em junho do
ano passado, quando tocou

um tributo à Inezita Barroso.
Filha do acordeonista e com-
positor Mário Zan, começou
a cantar aos 13 anos, fazendo
backing-vocal nos espetácu-

A Secretaria Municipal da
Saúde prossegue com a vaci-
nação contra a gripe H1N1.
Devem tomar a vacina crian-
ças entre 6 meses e menores
de 5 anos, gestantes e puér-
peras (que deram a luz re-
centemente), pessoas com
60 anos ou mais e pessoas
portadoras de doenças crôni-
cas e outras doenças que
comprometam a imunidade.
A vacina distribuída na rede
pública é produzida pelo Ins-
tituto Butantan.

Os principais sintomas da
gripe H1N1 são febre alta,
tosse, dor no corpo, dor de
cabeça e indisposição. Se-
gundo especialistas, é im-
portante adotar alguns cui-
dados de higiene básicos
para evitar a propagação da

Prossegue a vacinação contra a gripe H1N1
Confira o horário de atendimento nos postos de
saúde nos bairros

CONFIRA ABAIXO O ENDEREÇO E O
HORÁRIO DE ATENDIMENTO DOS POSTOS:
VACINAÇÃO – H1N1 - Das 7h às 16h
Centro de Saúde I (Rua Acre, 1.281)
UBS Vera Cruz – Drª Maria da Glória R. Ferreira (Avenida Camem
Dias Faria, s/nº)
UBS Jardim Brasil – Dr. Carlos Faraldo (Avenida Salim Antônio
Curiati, s/nº)
 Das 7h às 13h
UBS Brabância – Dr. Aristides Guerra de Aguiar (Praça Amando de
Paula Assis, s/nº)
UBS Bonsucesso – Dr. Telmo da Costa Ferreira (Rua Musa,, 2.654)
UBS Barra Grande – Sílvio Alves (Rua Salvador Riracci, s/nº)
USF I – Dr. Cecílio Jorge Neto (Rua Benedito Ailton Camilo de Souza, 212)
USF II – Fernando Hirata (Rua Mazzoni Negrão, 199)
USF III – Dante Cavecci (Rua Argentina Viana, 320)
USF IV – Carlos Aparecido Bandeira (Rua Seme Jubran, 980)
USF V Plimec – Vila Martins III (Rua Nicola Pizza, 1.848)
USF VI – Dr. Flávio C. Negrão (Rua Suzana Garcia Ferreira, 399)
USF VII – São Rogério (Rua Mazzoni Negrão, 199)
UBS Bairro Alto – Dr. Francisco C. Tourinho (Rua Minas Gerais, s/nº)

doença, como lavar as mãos
regularmente.

Quadro atual
Até sexta-feira, 6, Avaré

contabilizava 5 casos confir-
mados da gripe: 3 por diag-
nóstico clínico e 2 confirma-
dos por exame do Instituto
Adolfo Lutz. Dois óbitos fo-

ram registrados pela gripe,
um deles de uma moradora
de Paranapanema.

 Previna-se
Além da vacina, é im-

portante deixar os ambi-
entes arejados e lavar as
mãos regularmente. “São
medidas simples que to-

los e bailes de seu pai pelo
Brasil. Aos 15 anos, assumiu
oficialmente o vocal da ban-
da, interpretando canções do
repertório sertanejo de raiz.

dos podem tomar em casa
e no trabalho. Se possível,
inclua o uso de álcool em

gel no cotidiano”,  reco-
mendam os profissionais
de saúde.
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GESIEL JÚNIOR

Vias com nomes de
heróis de guerra
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Uma quadra compõe a Rua Expedicio-
nário Lázaro Alves situada nas imedia-
ções da Praça Ludgero Sílvio de Santa-
na, no Jardim Vera Cruz. O nome da via
honra a memória do cabo Lázaro Alves
(1924-1996), que atuou na Itália como

motorista da Segunda Companhia do 9º Batalhão de Engenharia de Combate
da Força Expedicionária Brasileira (FEB) na 2ª Guerra Mundial. De volta a
Avaré, o herói avareense saiu do exército, formou família e trabalhou com
transporte e se aposentou como servidor do Posto de Sementes da Secreta-
ria de Estado da Agricultura.

Rua Soldado Ulisses Padilha é o nome
da via situada entre a Rua Waldomiro
Dias de Camargo e o entroncamento das
Ruas Jobel Leonel Corrêa e Capitão Al-
vin Alves Toledo, no Conjunto Dr. Cecílio
Jorge Netto. Seu nome homenageia o

expedicionário Ulisses Padilha (1921-1993), avareense que combateu corajo-
samente na campanha da FEB na Itália entre novembro de 1944 e maio de 1945.
De volta ao Brasil ele se fixou na terra natal, onde formou família e trabalhou
como carteiro até se aposentar na Empresa de Correios e Telégrafos.

De Rua Soldado Luiz Quartucci é cha-
mada a via com quadra única no Jardim
Tropical, cujo acesso se dá pela Rua
Maria da Glória Ramires Ferreira. O lo-
gradouro foi assim denominado para
render tributo à memória do expedici-

onário Luiz Quartucci (1921-1991), soldado avareense de ascendência italia-
na que tomou parte das batalhas de Monte Cassino, Castelnuovo, Montese e
Fornovo, onde o exército brasileiro saiu vitorioso. Ao voltar para Avaré, in-
gressou no serviço público e trabalhou em São Paulo e em Taquarituba.

Estende-se por cerca de 200 metros, na Vila
Operária, a Rua Soldado Hugo Mazzoni, dis-
posta entre a Rua Luiz Carlos Montebugnoli
Chaim e a Rua Emílio Lombardi. O logra-
douro recebeu essa denominação para ho-
menagear o soldado avareense Hugo Ma-

zzoni (1923-1987), neto de italianos. Ele se alistou na Força Expedicionária Brasileira
(FEB) para lutar contra os horrores do nazismo. Ao retornar a Avaré o herói de guerra
retomou as suas atividades de serralheiro, tendo exercido o ofício na oficina do
italiano Ernesto Vendramini.



A nota dos candidatos não aprovados estará disponível para consulta na sede da Prefeitura da
Estância Turística de Avaré /SP e no site www.consesp.com.br .
Os RECURSOS deverão obedecer as regras contidas no item 11- DOS RECURSOS, do Edital do
Concurso 007/2016,  publicado no Semanário Oficial da Estância Turistica de Avaré, em 20 de
fevereiro de 2016.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Estância Turística de Avaré - SP, aos 04 de maio de 2016.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO CONCURSO PÚBLICO 004/2016.

A Prefeitura da Estância Turística de Avaré, Estado de São Paulo, torna pública a relação dos
aprovados no Concurso Público realizado no dia 17 de abril de 2016, para os cargos públicos:
Diretor de Escola, Professor Adjunto, Supervisor de Ensino, Diretor de Escola - PD, Professor
Adjunto - PD e Supervisor de Ensino - PD, classificados em ordem decrescente de notas, confor-
me Edital de Concurso Público 004/2016 de 19 de fevereiro de 2016, a saber:
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A nota dos candidatos não aprovados estará disponível para consulta na sede da Prefeitura da
Estância Turística de Avaré /SP e no site www.consesp.com.br .
Os RECURSOS deverão obedecer as regras contidas no item 12 - DOS RECURSOS, do Edital do
Concurso 007/2016,  publicado no Semanário Oficial da Estância Turistica de Avaré, em 20 de
fevereiro de 2016.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Estância Turística de Avaré - SP, aos 04 de maio de 2016.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO
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EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO CONCURSO PÚBLICO 005/2016.

A Prefeitura da Estância Turística de Avaré, Estado de São Paulo, torna pública a relação dos
aprovados no Concurso Público realizado no dia 17 de abril de 2016, para os empregos públicos:
Agente Comunitário de Saúde -  USF Assentamento Santa Adelaide , Agente Comunitário de Saúde
-  USF IV - Dr. Carlos Aparecido Bandeira, Agente Comunitário de Saúde -  USF V - Plimec, Agente
Comunitário de Saúde -  USF I - Dr. Cecílio Jorge  Neto, Agente Comunitário de Saúde -  USF - Bairro
Alto (Unidade em Implantação), Agente Comunitário de Saúde -  USF - Bonsucesso (Unidade em
Implantação), Agente Comunitário de Saúde -  USF - Jardim Brasil (Unidade em Implantação), Agente
Comunitário de Saúde - USF - Vera Cruz (Unidade em Implantação), classificados em ordem decres-
cente de notas, conforme Edital de Concurso Público 005/2016 de 19 de fevereiro de 2016, a saber:
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Fica deferida a prova escrita realizada em caráter "Sub Judice", da candidata portadora do RG
414601099, incluída no Concurso Público no dia da aplicação da prova, conforme previsto no item
2.1, do Edital de Concurso.
Os RECURSOS deverão obedecer as regras contidas no item 12 - DOS RECURSOS, do Edital do
Concurso 007/2016,  publicado no Semanário Oficial da Estância Turística de Avaré, em 20 de
fevereiro de 2016.
A convocação para a realização do TAF - 2ª fase será publicada oportunamente no Semanário Oficial
da Estância Turística de Avaré (aos sábados), como também no site: www.consesp.com.br, contendo
as informações relativas à(s) data(s), ao(s) horário(s), à(s) turma(s) e ao(s) local(locais) do  TAF.
A nota dos candidatos não aprovados estará disponível para consulta na sede da Prefeitura da
Estância Turística de Avaré /SP e no site www.consesp.com.br .
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Estância Turística de Avaré - SP, aos 04 de maio de 2016.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO CONCURSO PÚBLICO 006/2016.

A Prefeitura da Estância Turística de Avaré, Estado de São Paulo, torna pública a relação dos
aprovados no Concurso Público realizado no dia 17 de abril de 2016, para os empregos públicos:
Auxiliar de Serviços Gerais - SAMU, Condutor Socorrista - SAMU e Condutor Socorrista - SAMU
- PD, classificados em ordem decrescente de notas, conforme Edital de Concurso Público 006/
2016 de 19 de fevereiro de 2016, a saber:
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A convocação para a realização do TAF - 2ª fase será publicada oportunamente no Semanário
Oficial da Estância Turística de Avaré (aos sábados), como também no site: www.consesp.com.br,
contendo as informações relativas à(s) data(s), ao(s) horário(s), à(s) turma(s) e ao(s) local(locais)
do  TAF.
Os RECURSOS deverão obedecer as regras contidas no item 12 - DOS RECURSOS, do Edital do
Concurso 007/2016,  publicado no Semanário Oficial da Estância Turística de Avaré, em 20 de
fevereiro de 2016.
A nota dos candidatos não aprovados estará disponível para consulta na sede da Prefeitura da
Estância Turística de Avaré /SP e no site www.consesp.com.br .
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Estância Turística de Avaré - SP, aos 04 de maio de 2016.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO CONCURSO PÚBLICO 007/2016.

A Prefeitura da Estância Turística de Avaré, Estado de São Paulo, torna pública a relação dos
aprovados no Concurso Público realizado no dia 17 de abril de 2016, para os cargos públicos:
Cozinheiro, Encanador, Padeiro, Eletricista e Cozinheiro - PD, classificados em ordem decrescente
de notas, conforme Edital de Concurso Público 007/2016 de 19 de fevereiro de 2016, a saber:
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A convocação para a realização do TAF - 2ª fase será publicada oportunamente no Semanário Oficial
da Estância Turística de Avaré (aos sábados), como também no site: www.consesp.com.br, contendo
as informações relativas à(s) data(s), ao(s) horário(s), à(s) turma(s) e ao(s) local(locais) do  TAF.
Ficam excluídos do Concurso Público os candidatos portadores dos RG 266335640 e RG 495508767,
por descumprimento do item 4.7.3 do Edital de Concurso.
Os RECURSOS deverão obedecer as regras contidas no item 13 - DOS RECURSOS, do Edital do
Concurso 007/2016,  publicado no Semanário Oficial da Estância Turistica de Avaré, em 20 de
fevereiro de 2016.
A nota dos candidatos não aprovados estará disponível para consulta na sede da Prefeitura da
Estância Turística de Avaré /SP e no site www.consesp.com.br .
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Estância Turística de Avaré - SP, aos 04 de maio de 2016.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO
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LEI COMPLEMENTAR

Lei Complementar nº216, de 03 de maio de 2016
Dispõe sobre o Plano de Carreira e Remuneração da Educação Básica

Municipal e dá outras providências

Autoria: Prefeito Municipal
(Projeto de Lei Complementar nº 37/2016)

PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística de Avaré,
usando de suas atribuições que são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré decre-
tou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Artigo 1º São princípios do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da
Educação Básica Municipal:
I - racionalização da estrutura de cargos e da carreira;
II - reconhecimento e valorização dos integrantes do Quadro de Cargos do
Magistério pelos serviços prestados, pelo conhecimento adquirido e pelo
desempenho;
III - estímulo ao desenvolvimento profissional e à qualificação funcional;
IV - criação das bases de uma política de recursos humanos capaz de
conduzir de forma mais eficaz o desempenho, a qualidade, a produtivida-
de e o comprometimento do integrante do Quadro do Magistério com os
resultados do seu trabalho;
V - estabelecimento do piso salarial; e
VI - legalidade e segurança jurídica.
Artigo 2º Este Plano de Cargos, Carreira e Remuneração aplica-se aos
Profissionais da Educação Básica, cujos cargos compõem o Quadro de
Cargos e Funções do Magistério, constante no Anexo I, da presente Lei.
§ 1º São Profissionais da Educação Básica:
I - da Classe de Docentes:
a. o Professor da Educação Básica I (PEB-I);
b. o Professor da Educação Básica II (PEB-II);
c. o Professor Adjunto;
d. o Professor Monitor;
e. o Professor de Educação Especial.
II - da Classe de Especialistas da Educação:
" o Assessor Técnico Pedagógico;
" o Supervisor de Ensino;
" o Diretor de Unidade Educacional;
" o Vice-Diretor de Unidade Educacional;
" o Assistente Técnico em Psicopedagogia;
" o Coordenador Técnico Pedagógico;
" o Professor Coordenador Pedagógico.
" o Diretor Técnico Administrativo e Pedagógico da rede Municipal
de Educação.
III - da Classe de Apoio Docente, o Auxiliar de Desenvolvimento Infantil.
§ 2º As Classes de Docentes e de Especialistas da Educação compõem
a categoria dos Profissionais do Magistério cujos cargos e funções de
confiança são vinculadas ao Estatuto do Magistério Público Municipal.
§ 3º A Classe de Apoio Docente é composta pelos Trabalhadores em
Educação, conforme Artigo 61, III da Lei de Diretrizes e Bases da Educa-
ção Nacional, vinculados ao Estatuto dos Servidores Públicos do Municí-
pio da Estância Turística de Avaré.

CAPÍTULO II
DOS CONCEITOS BÁSICOS

Artigo 3° Para os fins desta Lei Complementar considera-se:
I - Profissionais da Educação Básica: o conjunto de servidores titulares de
cargo efetivo, designados ou não para funções de confiança do Quadro
do Magistério Público Municipal, formado por:
a) Profissional do Magistério: titular de cargo efetivo ou em função de
confiança do Quadro do Magistério Público Municipal e vinculado ao Esta-
tuto do Magistério Público Municipal;
b) Trabalhadores em Educação: o titular do cargo de Auxiliar de Desenvol-
vimento Infantil, vinculado ao Estatuto dos Servidores Públicos do Muni-
cípio da Estância Turística de Avaré.
II - Vencimento: retribuição pecuniária devida ao Profissional da Educação
Básica pelo exercício de suas atribuições, de acordo com sua posição na
carreira;
III - Remuneração: retribuição pecuniária devida ao Profissional da Educa-
ção Básica pelo exercício do cargo composto pelo vencimento acrescido
das demais vantagens pessoais estabelecidas em lei;
IV - Carreira: estrutura de desenvolvimento funcional e profissional do
Profissional da Educação Básica, operacionalizada através de passagens
a Níveis e Graus superiores;
V - Padrão: conjunto de algarismos que designa o vencimento dos Profis-
sionais da Educação Básica, formado por:
a) Nível: indicativo de cada posição salarial em que o Profissional da
Educação Básica poderá estar enquadrado na Carreira, segundo critérios
de titulação, representado por algarismos romanos;
b) Grau: indicativo de cada posição salarial em que o Profissional da
Educação Básica poderá estar enquadrado na Carreira, segundo critérios
de desempenho e de capacitação, representado por letras.
VI - Enquadramento e Reenquadramento: passagem do Profissional da
Educação Básica de um Nível para outro superior;
VII - Progressão Horizontal: passagem do Profissional da Educação Bási-
ca de um Grau para outro superior;
Parágrafo único. Além dos conceitos previstos nos incisos deste artigo,
esta Lei adota os conceitos técnicos definidos na Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional - Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e no
Estatuto do Magistério Público do Município da Estância Turística de
Avaré.

TÍTULO I
DA REMUNERAÇÃO

CAPÍTULO I
DO VENCIMENTO

Artigo 4º Ao ingressar no cargo, o Profissional da Educação Básica será
enquadrado na Tabela de Vencimento do Anexo II, no Grau A do Nível I.
§ 1º O Professor da Educação Básica - I (PEB-I) será enquadrado no Nível
II, sendo o Nível I destinado aos Docentes que ainda não apresentaram
graduação superior em Pedagogia.
§ 2º O Profissional da Educação Básica perceberá seu vencimento de
forma proporcional à jornada, sendo que as Tabelas de Vencimento do
Anexo II estão dimensionadas para as seguintes jornadas:
I - Classe de Docentes:
PEB- I: jornada de 30 (trinta) horas aulas semanais;
PEB- II: jornada completa de 30 (trinta) horas aulas semanais;
Professor Adjunto/Monitor: jornada de 30 (trinta) horas aulas semanais.
II - Classe de Especialistas: jornada de 40 (quarenta) horas semanais;
III - Classe de Apoio Docente: jornada de 44 (quarenta e quatro) horas
semanais das quais 04 (quatro) horas serão destinadas a "Atividades Li-
vres" e, para efeito de observância dos limites fixados no artigo 7º, inciso
XIII, da CF, estas serão consideradas como realizadas aos sábados.
IV - Para efeito do disposto no inciso anterior, consideram-se "atividades
livres" as horas de trabalho efetivadas pelo Auxiliar de Desenvolvimento
Infantil (ADI) em local de livre escolha deste, para fins de cumprimento
das atividades inerentes às práticas de ensino-aprendizagem.
 § 3º O vencimento inerente à jornada de trabalho estabelecida para a
Classe de Apoio Docente - Auxiliar de Desenvolvimento Infantil (ADI) -
será o fixado na tabela de vencimentos, (anexo II), desta Lei e passará a
produzir os seus efeitos financeiros a partir do primeiro dia útil do mês
subsequente ao início da vigência do presente Plano.
§ 4º Durante o período de substituição de cargo da Classe de Especialista
da Educação, o Profissional do Magistério substituto será reenquadrado
na tabela de vencimento do substituído e perceberá a remuneração refe-
rente ao cargo substituído, considerando o tempo de serviço e a qualifica-
ção do substituto.
§ 5º O período de substituição remunerada a que se refere o parágrafo
anterior, não poderá ser inferior a 10 (dez) dias consecutivos e nem
superior a 02 (dois) anos consecutivos, exceto quando se tratar de impe-
dimento legal e temporário de ocupante do cargo de provimento efetivo.
Artigo 5º Os Profissionais da Educação Básica devem ter vencimentos
compatíveis com os cargos e funções exercidos e de acordo com sua
jornada de trabalho.
Artigo 6º Nenhum Profissional do Magistério poderá receber vencimento
inferior ao piso nacional de vencimento.
Parágrafo único: Considera-se piso salarial municipal da carreira do ma-
gistério municipal o valor do vencimento correspondente ao Nível I, Grau
"A" da tabela salarial de Professor Adjunto.

CAPÍTULO II
DOS ADICIONAIS

Artigo 7º O Profissional da Educação Básica perceberá os seguintes
adicionais:
I - Adicional de Qualificação;
II - Adicional de Trabalho em Zona Rural;
III - Adicional Noturno;
IV - Bônus da Educação Básica;
V - Adicionais por Tempo de Serviço, conforme disciplinado no Estatuto
dos Servidores do Município de Avaré.
VI - Adicional de substituição.
Artigo 8º O Adicional de Qualificação só pode ser concedido a Profissional
da Educação Básica estável e corresponde a:
I - 5% do seu vencimento, quando comprovar participação e aproveita-
mento em cursos que somem 120 horas; ou
II - 8% do seu vencimento, quando comprovar participação e aproveita-
mento em curso de, no mínimo, 120 horas; ou
III - 13% do seu vencimento, quando comprovar participação e aproveita-
mento em:
a) cursos que somem 120 horas; e
b) curso de, no mínimo, 120 horas.
§ 1º Para efeitos da concessão do Adicional de Qualificação, os cursos
devem ser pertinentes à área de atuação do Profissional da Educação
Básica e ter, no mínimo, 2 (duas) horas de duração, no caso dos cursos
exigidos pelo inciso I do "caput" deste artigo.
§ 2º - Somente serão aceitos os certificados de cursos presenciais e ou
"on line" ministrados pela S.M.E. Secretaria Municipal de Educação, por
Secretaria do Estado da Educação, pelo MEC - Ministério da Educação,
por Universidade ou Fundação Pública, ou ainda, indicados, e ou, homo-
logados, pela S.M.E. (Secretaria Municipal de Educação).
§ 3º A Secretaria Municipal de Educação dará ampla publicidade da relação
de cursos e respectivos Órgãos responsáveis pelos mesmos, indicados e
ou homologados para efeito dos Adicionais dispostos nos incisos I, II e III.
§ 4º Para efeitos do parágrafo anterior os profissionais da Educação
poderão indicar órgãos, instituições e fundações que ministram os cursos
de capacitação e formação continuada para análise e homologação pela
Secretaria de educação.
§ 5º A concessão do Adicional de Qualificação será apurada a cada 3 (três)
anos, devendo o Profissional da Educação Básica comprovar a participa-
ção e o aproveitamento nos cursos no decorrer deste período, sendo
vedado somar cursos de períodos anteriores.
§ 6º Uma vez concedido o Adicional de Qualificação,  o profissional da
Educação Básica perceberá o mesmo durante 3 (três) anos.
§ 7º Somente fará jus ao adicional de que trata o caput deste artigo os
profissionais da Educação Básica que estiverem no efetivo e integral
exercício das funções inerentes ao seu cargo.
§ 8º O disposto no parágrafo anterior não se aplica ao profissional quando
o mesmo estiver atuando em projetos ou programas oferecidos pela
Secretaria Municipal de Educação com atribuições típicas do magistério,
nem tampouco durante o gozo de licença saúde não superior a (60) ses-

senta dias consecutivos e ou (180) cento e oitenta dias intercalados, no
período do benefício.
§ 9º Os cursos de graduação em nível superior e os de pós-graduação,
utilizados ou não para fins de evolução funcional, não poderão ter suas
horas utilizadas para fins de concessão do Adicional de Qualificação de
que trata este artigo.
Artigo 9º O Profissional da Educação Básica lotado em unidades escolares
classificadas como de zona rural perceberá Adicional de Trabalho em Zona
Rural correspondente a 20% do seu vencimento, calculados sobre as
horas efetivamente trabalhadas nestas unidades.
§ 1º A classificação das unidades se fará anualmente, através de ato do
Secretário Municipal de Educação.
§ 2º Para efeito da classificação de que trata o parágrafo anterior são
equiparadas as unidades rurais, aquelas localizadas no Balneário de Costa
Azul e Povoado da Barra Grande.
§ 3º O Adicional de Trabalho Rural não será devido nos períodos de
licença, afastamento, recesso escolar e férias.
Artigo 10 O Profissional da Educação Básica que prestar serviços nas
unidades escolares entre as 19 (dezenove) e as 23 (vinte e três) horas,
perceberá Adicional Noturno correspondente a 5% do seu vencimento,
calculados de forma proporcional sobre as horas efetivamente trabalha-
das neste período.
Parágrafo único. O Adicional de Trabalho Noturno não será devido nos
períodos de licença, afastamento, recesso escolar e férias.
Artigo 11 Perceberá Adicional de Substituição o titular do cargo de Profes-
sor Adjunto ou Professor Monitor que assumir substituição temporária,
enquanto durar o exercício da substituição.
Parágrafo Único. O Adicional de Substituição corresponde à diferença
apurada entre o valor do vencimento do Profissional do Magistério bene-
ficiado e o valor do vencimento do Professor de Educação Básica I,
considerado o mesmo padrão, de forma proporcional aos dias de efetivo
exercício na substituição.
Artigo 12 Os Profissionais do Magistério da Classe de Docentes e de
Especialistas, poderão receber Bônus da Educação Básica, nos seguintes
termos:
I - o Bônus da Educação Básica poderá ser concedido quando a aplicação
dos 60% (sessenta por cento) dos recursos do Fundo de Desenvolvimen-
to da Educação Básica e Valorização dos Profissionais do Magistério -
FUNDEB, definidos no artigo 22 da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007,
não for atingida e houver saldo remanescente;
II - o pagamento do Bônus da Educação Básica poderá ser realizado
mensalmente, bimestralmente, semestralmente ou anualmente, confor-
me deliberação do Conselho Gestor do FUNDEB;
III - somente receberão o Bônus da Educação Básica os Profissionais do
Magistério que estiverem no exercício do cargo ou função de confiança do
Quadro de Cargos e Funções da Educação Básica.
IV - Os valores destinados ao pagamento do Bônus da Educação Básica
serão distribuídos aos Profissionais do Magistério de forma proporcional
às aulas dadas para os docentes e de forma proporcional à jornada de
trabalho para os especialistas e aos meses em que efetivamente traba-
lharam, de acordo com o Calendário Escolar, e com o período definido no
inciso II.
V- Para efeitos do disposto no inciso anterior considera-se "aulas dadas"
as horas aulas com alunos, os HTPIs (Horário de Trabalho Pedagógico
Individual), os HTPCs (Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo) e os
HTPLs (Horário de Trabalho Livre).
§ 1º Para fins de apuração dos meses efetivamente trabalhados no ano,
na forma do inciso IV do "caput" deste artigo, serão desconsiderados os
meses:
I - em que o Profissional do Magistério ingressante ainda não tiver entrado
em exercício no cargo;
II - em que ocorrer falta justificada ou injustificada;
III - em que ocorrer licenças para tratamento de saúde.
§ 2º Não são consideradas ausências, para os fins do inciso III do "caput"
deste artigo:
I - Nojo;
II - Gala;
III - Convocação do Tribunal Regional Eleitoral;
IV - Convocação Judicial;
V - Licença Gestante;
VI - Licença Profilática
VII - Falta Abonada;
VIII - Intimação Policial.
IX - Doação de sangue
X - Licença Paternidade
XI - Licença Adoção
XII - Acidente de trabalho
XIII - Doação de órgãos

CAPÍTULO III
DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA

Artigo 13 O Profissional do magistério designado para função de confian-
ça da Classe de Especialistas:
I - terá jornada de 40 horas semanais, com vencimento proporcional;
II - perceberá gratificação, em valor percentual definido no Anexo III,
incidente sobre o vencimento definido na forma do inciso anterior, ou seja,
o valor nominal pago pelas 40 horas semanais.
Parágrafo único  Durante o período de substituição de função de confian-
ça, o Profissional do Magistério perceberá a remuneração referente à
função de confiança.

TÍTULO II
DA EVOLUÇÃO FUNCIONAL

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 14 A Evolução Funcional nos cargos efetivos ocorrerá mediante a
seguinte forma:
I - Progressão Horizontal.
II - Enquadramento e Reenquadramento.
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Artigo 15 A Evolução Funcional somente se dará de acordo com a previsão
orçamentária de cada ano, que deverá assegurar recursos suficientes para:
I - a Progressão Horizontal de, no mínimo, 25% dos Profissionais da
Educação Básica.
II - O Enquadramento e o Reenquadramento de todos os Profissionais da
Educação Básica habilitados;
§ 1º As verbas destinadas à Evolução Funcional do Magistério deverão
ser objeto de rubrica específica na lei orçamentária.
§ 2º Os recursos previstos em orçamento para a Evolução Funcional do
Profissional da Educação Básica serão distribuídos entre os cargos do
Quadro do Magistério, de forma proporcional à massa salarial.
Artigo 16 Os processos de Evolução Horizontal ocorrerão em intervalos
regulares de 12 meses e tendo seus efeitos financeiros em primeiro de
março de cada exercício.
§ 1° Os servidores serão classificados em lista para a seleção daqueles
que vão progredir, considerando as notas obtidas na Avaliação de Desem-
penho.
§ 2° Em caso de empate será contemplado o servidor que, sucessiva-
mente:
I - estiver a mais tempo sem ter obtido uma Evolução Funcional;
II - tiver obtido a maior nota na Avaliação de Desempenho mais recente;
III - tiver maior tempo de efetivo exercício no cargo.
Artigo 17 O interstício mínimo exigido na Evolução Funcional:
I - será contado em anos, compreendendo o período entre Janeiro e
Dezembro;
II - começará a ser contado a partir do mês de Janeiro do ano em que o
Profissional da Educação Básica receber os efeitos financeiros da Evolu-
ção Funcional;
III - considerará apenas os anos em que o Profissional da Educação
Básica tenha trabalhado por, no mínimo, 9 meses, ininterruptos ou não;
 IV - Para efeito de contagem do prazo previsto no inciso anterior o período
de gozo da licença prêmio será considerado de efetivo exercício.
§ 1º Nos casos de licenças e afastamentos descritos acima, a Avaliação
de Desempenho recairá somente sobre o período trabalhado.
§ 2º Não prejudica a contagem de tempo para os interstícios necessários
para a Evolução Funcional:
I - a nomeação para cargo em comissão ou a designação para função de
confiança no Poder Executivo municipal;
II - o afastamento para Junta Militar ou Justiça Eleitoral.
Artigo 18 Fica criada a Comissão Técnica de Gestão de Carreiras da
Educação Básica, com os seguintes membros, nomeada pelo Prefeito
Municipal:
I - 2 (dois) membros da Secretaria de Educação, indicados pelo respectivo
Secretário, sendo um deles designado como Presidente;
II - 2 (dois) membros da Secretaria de Administração, indicados pelo
respectivo Secretário;
III - 1 (um) membro da Secretaria da Fazenda indicado pelo respectivo
Secretário.
§ 1º A Comissão Técnica de Gestão de Carreiras do da Educação Básica
delibera por maioria simples.
§ 2º O Presidente da Comissão Técnica de Gestão de Carreiras da Educa-
ção Básica terá voz e voto de qualidade nas reuniões.
§ 3º Compete à Comissão Técnica de Gestão de Carreiras da Educação
Básica:
I - julgar os recursos dos servidores relativos à Avaliação de Desempe-
nho;
II - avaliar a pertinência dos cursos que se pretendem utilizar para fins de
Evolução Funcional e para o Adicional de Qualificação;
III - acompanhar os processos de Evolução Funcional e de Avaliação de
Desempenho; e
IV - elaborar, revisar e reformular os critérios do formulário de avaliação
de desempenho, quando necessário.
§ 4° São regras para o processo e julgamento dos recursos referidos no
inciso I do parágrafo anterior:
I - o recurso deve ser protocolizado em até 10 (dez) dias, contados da
ciência da Avaliação de Desempenho pelo servidor;
II - somente o servidor pode recorrer da sua Avaliação de Desempenho;
III - o recurso só será provido quando a Avaliação de Desempenho:
a) não tiver sido executada na forma prevista no regulamento;
b) tiver sido manifestamente injusta;
c) tiver se baseado em fatos comprovadamente inverídicos.
§ 5º A Comissão Técnica de Gestão de Carreiras da Educação Básica
poderá, a qualquer tempo:
I - utilizar-se de todas as informações existentes sobre o servidor avaliado;
II - realizar diligências junto às unidades e chefias, solicitando, se neces-
sário, a revisão das informações, a fim de corrigir erros e/ou omissões; e
III - convocar servidor para prestar informações ou participação opinati-
va, sem direito a voto.
Artigo 19 Os trabalhos da Comissão Técnica de Gestão de Carreiras da
Educação Básica serão regulamentados por Decreto.

CAPÍTULO II
DA PROGRESSÃO HORIZONTAL

Artigo 20 A Progressão Horizontal é a passagem de um Grau para outro
imediatamente superior, dentro do mesmo Nível, mediante classificação
no processo de Avaliação de Desempenho.
Artigo 21 Está habilitado à Progressão Horizontal o Profissional da Educa-
ção Básica:
I - que tiver sido aprovado no estágio probatório;
II - que não tiver sofrido pena disciplinar de suspensão, nos últimos 03
(três) anos;
III - que tiver cumprido o interstício mínimo de 03 (três) anos no Grau em
que se encontra;
IV - que tiver obtido 02 (dois) desempenhos superiores à média do cargo,
consideradas as 03 (três) ultimas Avaliações de Desempenho.
§ 1º O interstício mínimo exigido no inciso III do "caput" deste artigo:
I - será contado em anos, considerado assim o período de Janeiro a
Dezembro.

II - começará a ser contado a partir do mês de Janeiro do ano em que o
servidor perceber os efeitos financeiros da primeira evolução funcional;
III - considerará apenas os anos em que o Profissional da Educação
Básica tenha trabalhado por, no mínimo, 9 meses, ininterruptos ou não.
IV - Para efeito de contagem do prazo previsto no inciso anterior o período
de gozo da licença prêmio será considerado de efetivo exercício.
§ 2º Nos casos de licenças e afastamentos descritos no inciso III do
parágrafo anterior, a Avaliação de Desempenho recairá somente sobre o
período trabalhado.
§ 3º Não prejudica a contagem de tempo para os interstícios necessários
para a Evolução Funcional:
I - a nomeação para cargo em comissão ou a designação para função de
confiança no Poder Executivo municipal;
II - o afastamento para Junta Militar ou Justiça Eleitoral.
§ 4º A média a que se refere o inciso IV do "caput" deste artigo é obtida a
partir da soma das notas obtidas na Avaliação Periódica de Desempenho
e/ou na Avaliação Especial de Desempenho, em cada cargo, não podendo
ser inferior a 70 pontos.
§ 5º Em caso de empate será contemplado o Profissional da Educação
Básica que, sucessivamente:
I - estiver a mais tempo sem ter obtido uma Progressão Horizontal;
II - tiver obtido a maior nota na Avaliação de Desempenho mais recente;
III - tiver maior número de dias efetivamente trabalhados no interstício;
IV - tiver maior tempo de serviço no cargo.
§ 6º A aprovação do profissional da Educação Básica na Avaliação de
Estágio Probatório implicará na evolução automática para o grau "B" da
Tabela de Vencimentos constante do Anexo II, desta Lei.

CAPÍTULO III
DO ENQUADRAMENTO E OU REENQUADRAMENTO

Artigo 22 Enquadramento ou Reenquadramento é a passagem de um
Nível para outro superior, mantido o Grau, segundo sua qualificação,
mediante apresentação de títulos ou diplomas vinculados às atribuições
do cargo e ao campo de atuação.
Parágrafo único: A Secretaria de Educação estabelecerá os procedimen-
tos para apresentação e avaliação de títulos ou diplomas para fins de
enquadramento e reenquadramento, cuja passagem de Nível será imedi-
ata mediante a entrega dos títulos ou diplomas pelo profissional do Magis-
tério Municipal.
Artigo 23 Está habilitado ao enquadramento ou reenquadramento o Profis-
sional da Educação Básica:
I - que tiver obtido a Qualificação exigida,
II - que estiver em efetivo exercício;
§ 1º A qualificação exigida para o Enquadramento e Reenquadramento
será mediante:
I - Graduação
II - Titulação
§ 2º A Graduação e a Titulação:
I - devem ser reconhecidas pelo Ministério da Educação;
II - devem ser da área da Educação;
III - têm validade indeterminada para os fins desta lei;
IV - não podem ser utilizadas mais de uma vez para fins de Evolução
Funcional.
Parágrafo único. O profissional da Educação Básica que obtiver a qualifi-
cação exigida para o enquadramento ou reenquadramento poderá a qual-
quer momento, mediante requerimento junto à Secretaria Municipal de
Educação, solicitar a análise dos títulos para ter direito ao enquadramento
ou reenquadramento, de acordo com os níveis constantes no anexo II
desta lei (Tabela de Vencimentos).

TÍTULO III
DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Artigo 24 Fica instituído o Sistema de Avaliação de Desempenho, com a
finalidade de aprimoramento dos métodos de gestão, valorização do Pro-
fissional da Educação Básica, melhoria da qualidade e eficiência do servi-
ço público e para fins de Evolução Funcional.
Parágrafo único. Compete à Secretaria de Educação colaborar com a
Secretaria Municipal de Administração, gestora do Sistema de Avaliação
de Desempenho.
Artigo 25 O Sistema de Avaliação de Desempenho é composto por:
I - Avaliação Especial de Desempenho, realizada semestralmente durante
período do estágio probatório, conforme o Artigo 41, § 4º da Constituição
Federal e legislação municipal específica;
II - Avaliação Periódica de Desempenho, realizada anualmente, nos ter-
mos desta Lei.
Artigo 26 A Avaliação Periódica de Desempenho é um processo anual e
sistemático de aferição do desempenho do Profissional da Educação Bási-
ca, e será utilizada para fins de programação de ações de capacitação e
qualificação e como critério para a Progressão Horizontal, compreendendo:
I - Avaliação Funcional;
II - Assiduidade;
§ 1º Os cursos referidos no parágrafo anterior poderão ser de indicação da
Secretaria de Educação, de necessidades identificadas na unidade esco-
lar ou de livre iniciativa.
§ 2º A Avaliação Funcional ocorrerá anualmente, a partir da identificação
e mensuração de conhecimentos, habilidades e atitudes, exigidas para o
bom desempenho do cargo e cumprimento da missão institucional da
Secretaria de Educação e da unidade organizacional em que estiver em
exercício.
§ 3º A Assiduidade será mensurada anualmente, conforme a escala abaixo:
I - nenhuma ausência: perda de 0 pontos;
II - até 2 ausências: perda de 3 pontos;
III - de 3 a 4 ausências: perda de 5 pontos;
IV - igual ou superior a 5 ausências: perda de 10 pontos.
V - A ocorrência de faltas injustificadas em número superior a 2 (duas)
implicará na reprovação automática no respectivo exercício.
§ 4º Só se considera ausência, para os fins do parágrafo anterior:
I - a falta injustificada;
II - os dias de gozo de licença médica.

§ 5° Os atrasos poderão ser considerados como ausência, conforme
regulamentado em Portaria do Secretário de Administração.
§ 6º Quando o Docente estiver nomeado para cargo em comissão ou
designado para função de confiança, a avaliação de desempenho consi-
derará as atribuições do cargo ou função ocupado.
Artigo 27 O Sistema de Avaliação de Desempenho será regulamentado
por Decreto no prazo de 12 (doze) meses contados da data de publicação
desta Lei.

TÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Artigo 28 Os profissionais da Educação Básica que totalizaram 25 anos de
efetivo exercício na ocasião do reenquadramento em 6 de setembro de
2011 serão reenquadrados em uma letra subsequente  àquela, sem prejuizo
das progressões a que fizer jus.
Parágrafo único: O prazo para o reenquadramento dos Profissionais da
Educação Básica, de que trata o caput deste artigo, na tabela de venci-
mentos do anexo II desta Lei será o primeiro dia útil do mês subsequente
a publicação desta Lei.
Artigo 29  Fica estabelecido, de forma programática que, atendidos os
requisitos e limites fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal e demais
legislações de regência da matéria,  o Município  da Estância Turística de
Avaré implementará no seu planejamento orçamentário,  ainda que de
forma gradual, a isonomia salarial dos servidores cujos cargos exijam
como requisito para o seu provimento formação de Nível Superior, bem
como o percentual mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) entre os
cargos de provimento efetivo, integrantes da classe de Especialistas da
Educação,  abrangendo o referido percentual a todos os docentes, como
forma de garantir uma remuneração equânime a todos, compatível com a
complexidade e hierarquia funcional dos profissionais atuantes na área da
Educação Municipal.
Artigo 30  Ficam extintos 100 (cem) cargos de Professor de Educação
Básica I criados pela Lei Complementar Nº 132, de 28 de outubro de 2010.
Artigo 31  Ficam extintos 30 (trinta) cargos de Professor de Educação
Básica II criados pela Lei Complementar Nº 132, de 28 de outubro de 2010.

CAPÍTULO II
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 32 O número de cargos efetivos e funções de confiança do Quadro
do Magistério Público Municipal poderão ser revisto anualmente, por lei, de
acordo com a demanda e necessidade de atendimento às matrículas
diagnosticadas e avaliadas pela Secretaria Municipal da Educação em con-
sonância com procedimentos de matrícula conjunta Estado e Município.
Artigo 33 Os cargos de Professor Monitor destinados à extinção na vacân-
cia submetem-se às regras de carreira e remuneração do Professor Adjun-
to, de forma proporcional à sua jornada.
Artigo 34 Os cargos de Professor de Educação Especial, destinados à
extinção na vacância, submetem-se às regras de carreira e remuneração
do Professor da Educação Básica II, de forma proporcional à sua jornada.
Artigo 35 Os cargos de Diretor de Escola e Vice-Diretor de Escola ficam
redenominados para Diretor de Unidade Educacional e Vice-Diretor de
Unidade Educacional, respectivamente.
Artigo 36 As despesas decorrentes da presente Lei Complementar ocorre-
rão por conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas no orça-
mento vigente.
Artigo 37  Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial:
I - Lei Complementar nº 152 de 6 de setembro de 2011.
II - Lei Complementar nº 168, de 10 de abril de 2012.
III - Lei Nº 1511 de 4 de outubro de 2011.
Artigo 38 Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 03 de maio de 2016.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

Publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANA MARCIA CALIJURI
SUPERVISORA DA SECRETARIA
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ANEXO III - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE
CONFIANÇA

 ANEXO IV - EXIGÊNCIAS DE QUALIFICAÇÃO P ARA
PROGRESSÃO VERTICAL E ENQUADRAMENTO

RETIRE GRATUITAMENTE
O SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA

TURÍSTICA DE AVARÉ NO
PAÇO MUNICIPAL, CENTRO

ADMINISTRATIVO E NAS BANCAS.

LEIS

Lei nº 2.003, de 03 de maio de 2016
Autoriza concessão de direito real de uso de bem imóvel e dá outras

providências

Autoria: Prefeito Municipal (Projeto de Lei nº 09/2016)
PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística de Avaré,
usando de suas atribuições que são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré decre-
tou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei Art. 1º  - Fica o Executivo
Municipal autorizado a conceder a título de direito real de uso o terreno de
domínio do Município especificado no parágrafo único deste artigo à
empresa PASTORE CONSTRUÇÕES LTDA - ME, estabelecida na Rua
Deolinda de Almeida Correa nº 141 - Distrito Industrial, no Município de
Avaré/SP, inscrita no CNPJ sob nº 21.244.856/0001-82.
Parágrafo único. O imóvel trata-se de um lote de terreno denominado
Terreno designado Lote nº 6 do desmembramento JARDIM PAINEIRAS
ÁREA "A", situado no perímetro urbano desta cidade de Avaré/SP, fazen-
do frente para a Avenida Donguinha Mercadante (atual Avenida João
Silvestre) medindo 63,91 metros, pelo lado direito de quem desta avenida
olha para o imóvel, confronta com terras da Prefeitura Municipal de Avaré
medindo 152,80 metros; do lado esquerdo com o lote nº 5, medindo 130,79
metros; e, pelos fundos com o lote nº 3, medindo 60,00 metros, encerran-
do a área de 8.527,65 metros quadrados, objeto da matrícula nº 58.273 do
CRI local.
Art. 2º - O imóvel objeto da concessão de direito real de uso, de que trata
esta lei, se destinará, exclusivamente, à construção da sede da empresa,
com finalidade de fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto
armado, em série e sob encomenda.
Parágrafo único. A empresa PASTORE CONSTRUÇÕES LTDA - ME, fir-
mará junto ao Poder Executivo Municipal Termo de Concessão de Direito
Real de Uso do referido terreno.
Art. 3º - A concessão do direito real de uso de que trata esta lei será
gratuita pelo prazo de 10 (dez) anos a contar da assinatura do termo de
concessão. Findo tal prazo, estando a Empresa devidamente instalada e
em satisfatório funcionamento, será outorgada escritura pública definitiva
de doação do imóvel em seu favor.
Art. 4º - O imóvel concedido nos termos desta lei, bem como as benfeitorias
que porventura nele forem realizadas, no prazo da concessão, reverterão
ao patrimônio do Município se:
I - cessadas as razões de interesse público que justificarem a sua conces-
são;
II - por qualquer motivo a concessionária deixar de cumprir as condições
desta lei ou do termo de concessão;
III - deixar de exercer suas atividades no Município;
IV - deixar de cumprir as finalidades previstas em seu objeto social.
§ 1º -  A concessionária não poderá alienar o imóvel objeto da concessão.
§ 2º - A reversão do imóvel ao patrimônio público não gerará à concessi-
onária direito à indenização.
Art. 5º - A empresa concessionária fará todas as adequações necessárias
para enquadrar-se ao Plano Diretor de Desenvolvimento do Município.
Art. 6º - Para efeitos da concessão prevista nesta lei, o Poder Executivo
Municipal dispensará processo licitatório, nos termos da Lei Orgânica
Municipal, eis que presente o interesse público.
Art. 7º - O prazo de carência para início das obras de instalação da
empresa é de 3 (três) meses, e de (15) quinze meses o prazo para o
término das obras e início de funcionamento, a contar da assinatura do
termo de concessão e publicação desta lei.
Parágrafo Único. Fica a concessionária obrigada a fazer comprovação
documental e fotográfica do cronograma das obras a cada 03 (três)
meses, sob pena de revogação da concessão.
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Art. 8º - Fica o Município da Estância Turística de Avaré isento de qualquer
responsabilidade por danos causados pela concessionária em razão de
suas atividades.
Art. 9º  Ocorrendo a extinção da empresa PASTORE CONSTRUÇÕES
LTDA - ME o bem retornará automaticamente ao patrimônio público, sem
direito a indenizações por eventuais obras ali edificadas.
Art. 10 - As despesas com o registro cartorário junto ao Cartório de
Registro de Imóveis, decorrentes desta Lei, correrão por conta da Con-
cessionária.
Art. 11 - O Termo de Concessão de Direito Real de Uso faz parte integrante
desta Lei.
Art. 12 - Fica obrigada a empresa, PASTORE CONSTRUÇÕES LTDA - ME,
a urbanizar e manter limpa e conservada, praça pública, área verde ou
canteiro na cidade.
Art. 13 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 03 de maio de 2016.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

Publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANA MARCIA CALIJURI
SUPERVISORA DA SECRETARIA

MINUTA DO TERMO DE CONCESSÃO DE
DIREITO REAL DE USO DE BEM PÚBLICO

Pelo presente instrumento, regido pelas normas de Direto Administrativo,
de um lado o MUNICÍPIO DE AVARÉ, pessoa jurídica de direito público
interno, com sede na Praça Juca Novaes, nº 1.169, no Centro, nesta cidade
e Comarca, inscrito, no CNPJ/MF sob o nº 46.634.168.0001-50 neste ato
representado por seu Prefeito, o Dr. PAULO DIAS NOVAES FILHO, brasi-
leiro, casado, médico, portador da cédula de identidade RG nº 7.695.523-0,
inscrito no CPF/MF sob o nº 062.692.458-85, residente e domiciliado nesta
cidade e Comarca de Avaré, SP, na Rua Mato Grosso, nº 1682, no Centro,
doravante denominado, simplesmente, CONCEDENTE, e, do outro lado, a
empresa PASTORE CONTRUÇÕES LTDA ME, com sede na Rua Deolinda
de Almeida Correa, 141, Bairro Jd. Paineiras, no Município de Avaré/SP,
inscrita no CNPJ sob nº 21.244.856/0001-82, representado por PEDRO
NERI PASTORE, brasileiro, solteiro, empresário, natural de ..................,
nascido em ...................., portador da cédula de identidade RG nº
.......................... SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº .................. resi-
dente e domiciliado na ................................., nesta cidade e Comarca de
Avaré - SP, doravante denominado, simplesmente, CONCESSIONÁRIA,
celebram o presente contrato de concessão de direito real de uso de bem
público, com fundamento no Decreto-Lei nº 271, de 28 de fevereiro de 1967,
na Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal nº .................., conforme as
cláusulas e condições enunciadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA
O CONCEDENTE tem o domínio útil do imóvel objeto desta concessão,
situado na Avenida João Silvestre, consoante inscrição no Registro Geral
de Imóveis da Comarca de Avaré, sob a matrícula nº 58.273, com a
seguinte descrição:
um lote de terreno denominado Terreno designado Lote nº 6 do
desmembramento JARDIM PAINEIRAS ÁREA "A", situado no períme-
tro urbano desta cidade de Avaré/SP, fazendo frente para a Avenida
Donguinha Mercadante (atual Avenida João Silvestre) medindo 63,91
metros, pelo lado direito de quem desta avenida olha para o imóvel,
confronta com terras da Prefeitura Municipal de Avaré medindo 152,80
metros; do lado esquerdo com o lote nº 5, medindo  130,79 metros; e
, pelos fundos com o lote nº 3, medindo 60,00 metros, encerrando a
área de 8.527,65 metros quadrados, objeto da matrícula nº 58.273 do
CRI local.
CLÁUSULA SEGUNDA
O CONCEDENTE , por meio do presente termo de concessão de direito
real de uso de bem público, devidamente autorizado pela Lei Municipal nº
................, cede o imóvel acima descrito à CONCESSIONÁRIA, para
que esta exerça seus direitos de uso, exclusivamente, na forma disposta
no art. 2º, da Lei Municipal nº ....................., qual seja, o comércio
varejista de materiais de construção em Geral.
CLÁUSULA TERCEIRA
O CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA ajustam a presente concessão
a título gratuito, atribuindo-se ao ato negocial, para efeitos meramente
fiscais, o valor simbólico de R$ 1,00 (um real).
CLÁUSULA QUARTA
Após a assinatura do presente contrato, a CONCESSIONÁRIA fruirá
plenamente do imóvel descrito e caracterizado na Cláusula Segunda, para
os fins ali estabelecidos, bem como responderá por todos os encargos
civis, administrativos e tributários que venham a incidir sobre o mesmo.
CLÁUSULA QUINTA
A concessão ora convencionada terá a duração de dez (10) anos, conta-
dos a partir da subscrição deste instrumento, consoante o estabelecido no
art. 3º da Lei Municipal nº ..........................
CLÁUSULA SEXTA
A CONCESSIONÁRIA obriga-se a exercer os direitos que lhe são confe-
ridos neste instrumento jurídico em consonância com as normas que
regem o uso e ocupação do solo.
CLÁUSULA SÉTIMA
Resolver-se-á de pleno direito esta concessão, antes do decurso do
prazo previsto na cláusula quinta deste instrumento, quando a CON-
CESSIONÁRIA:
I - der ao imóvel concedido destinação diversa da estabelecida na cláusu-
la segunda do presente contrato;
II - der em locação total ou parcial o imóvel destinado ao uso exclusivo;
III - transferir a terceiros, a qualquer título, o imóvel que lhe foi concedido;
IV - descumprir qualquer cláusula do presente contrato.

CLÁUSULA OITAVA
O imóvel concedido nos termos da Lei nº ..............., bem como as
benfeitorias que porventura nele forem realizadas, no prazo da conces-
são, reverterão ao patrimônio do Município se:
 I - cessadas as razões de interesse público que justificarem a sua con-
cessão;
 II - por qualquer motivo a concessionária deixar de cumprir as condições
desta Lei ou do termo de concessão, bem como do quanto previsto na Lei
Municipal nº 1.880, de 24 de fevereiro de 2015;
III - deixar de exercer suas atividades no Município;
IV - deixar de cumprir as finalidades previstas em seu objeto social.
§ 1º  A concessionária não poderá alienar o imóvel objeto da concessão.
§ 2º  A reversão do imóvel ao patrimônio público não gerará à concessio-
nária direito à indenização.
CLÁUSULA NONA
Configura, ainda, causa de extinção do presente termo de concessão de
uso, com as implicações previstas neste contrato e na legislação que lhe
for aplicável:
I - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da
CONCESSIONÁRIA;
II - a dissolução da sociedade ou extinção da pessoa jurídica;
III - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da
empresa CONCESSIONÁRIA, que altere ou prejudique a execução das
atividades previstas em seu objeto social atual.
CLÁUSULA DÉCIMA
Não importará em alteração tácita dos termos desta concessão o eventu-
al atraso ou omissão do CONCEDENTE no exercício das faculdades que
lhe são conferidas neste contrato nomeadamente à resilição contratual
prevista na cláusula sétima.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
A empresa concessionária fará todas as adequações necessárias para
enquadrar-se ao Plano Diretor de Desenvolvimento do Município.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
O prazo de carência para início das obras de instalação da empresa é de
3 (três) meses, e de 15 (quinze) meses o prazo para o término das obras
e início de funcionamento, a contar da assinatura do termo de concessão.
Parágrafo único. Fica a concessionária obrigada a fazer comprovação
documental e fotográfica do cronograma das obras a cada 3 (três) meses,
sob pena de revogação da concessão.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
As despesas de cartoriais relativas ao imóvel objeto desta concessão
correrão exclusivamente por conta da CONCESSIONÁRIA.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
Aplicam-se a este contrato as normas federais, estaduais ou municipais
referentes à concessão de direito real de uso, cujas disposições sejam
pertinentes às disposições deste termo.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA
Fica eleito o foro da Comarca de Avaré, para dirimir as questões decorren-
tes do presente instrumento jurídico.
E, por estarem justos e avençados, assinam este instrumento, em duas
vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas que a tudo
presenciaram, sendo, posteriormente, levado a registro no Cartório de
Imóveis competente.
Estância Turística de Avaré (SP), ... de ........de 2016.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

PASTORE CONSTRUÇÕES LTDA ME
CONCESSIONÁRIA

TESTEMUNHAS:

1. ASSINATURA: ______________________________________________

NOME: __________________________________ RG: ________________

1. ASSINATURA: ______________________________________________

NOME: ___________________________________ RG: ________________

Lei nº 2.004, de 03 de maio de 2016
Autoriza concessão de direito real de uso de bem imóvel e dá outras

providências

Autoria: Prefeito Municipal (Projeto de Lei nº 45/2016)
PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística de Avaré,
usando de suas atribuições que são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré decre-
tou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei
Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a conceder a título de direito
real de uso o terreno de domínio do Município especificado no parágrafo
único deste artigo à empresa W W PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
- EPP, estabelecida na Rua Gabriel Carrozza, 32, Bairro Vila São Judas
Tadeu, no Município de Avaré/SP, inscrita no CNPJ sob nº 09.292.241/
0002-07 e Inscrição Estadual nº 194.096.540.110.
Parágrafo único. O imóvel contém um lote de terreno denominado LOTE
"E", em Avaré/SP, fazendo frente para a Avenida João Silvestre, medindo
52,32 metros; pelo lado direito, de quem dessa avenida olha para o
imóvel, confronta com o lote "F" (matrícula nº 79.287), medindo 90,00
metros, pelo lado esquerdo com o Lote "D" (matrícula 79.285), medindo
90,00 metros; e, pelos fundos com a Área Verde (matrícula 79.291),
medindo 52,32 metros, encerrando a área de 4.730,55 metros quadrados.
O imóvel é objeto da matrícula nº 79.286 do CRI local.

Art. 2º -  O imóvel objeto da concessão de direito real de uso, de que trata
esta lei, se destinará, exclusivamente à construção da sede da empresa,
com finalidade de  comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso
humano.
Parágrafo único. A empresa W W PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
- EPP, através de seu representante legal, firmará junto ao Poder Execu-
tivo Municipal Termo de Concessão de Direito Real de Uso do referido
terreno.
Art. 3º - A concessão do direito real de uso de que trata esta lei será
gratuita pelo prazo de 10 (dez) anos a contar da assinatura do termo de
concessão. Findo tal prazo, estando a Empresa devidamente instalada e
em satisfatório funcionamento, será outorgada escritura pública definitiva
de doação do imóvel em seu favor.
  Art. 4º - O imóvel concedido nos termos desta lei, bem como as benfeitorias
que porventura nele forem realizadas, no prazo da concessão, reverterão
ao patrimônio do Município se:
I - cessadas as razões de interesse público que justificarem a sua conces-
são;
II - por qualquer motivo a concessionária deixar de cumprir as condições
desta lei ou do termo de concessão;
III - deixar de exercer suas atividades no Município;
IV - deixar de cumprir as finalidades previstas em seu objeto social.
§ 1º -  A concessionária não poderá alienar o imóvel objeto da concessão.
§ 2º  A reversão do imóvel ao patrimônio público não gerará à concessio-
nária direito à indenização.
Art. 5º - A empresa concessionária fará todas as adequações necessárias
para enquadrar-se ao Plano Diretor de Desenvolvimento do Município.
Art. 6º - Para efeitos da concessão prevista nesta lei, o Poder Executivo
Municipal dispensará processo licitatório, nos termos da Lei Orgânica
Municipal, eis que presente o interesse público.
Art. 7º - O prazo de carência para início das obras de instalação da
empresa é de 3 (três) meses, e de (15) quinze meses o prazo para o
término das obras e início de funcionamento, a contar da assinatura do
termo de concessão e publicação desta lei.
Parágrafo Único. Fica a concessionária obrigada a fazer comprovação
documental e fotográfica do cronograma das obras a cada 03 (três)
meses, sob pena de revogação da concessão.
Art. 8º - Fica o Município da Estância Turística de Avaré isento de qualquer
responsabilidade por danos causados pela concessionária em razão de
suas atividades.
Art. 9º - Ocorrendo a extinção da empresa W W PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA - EPP o bem retornará automaticamente ao
patrimônio público, sem direito a indenizações por eventuais obras ali
edificadas.
Art. 10 - As despesas com o registro cartorário junto ao Cartório de
Registro de Imóveis, decorrentes desta Lei, correrão por conta da Con-
cessionária.
Art. 11 - O Termo de Concessão de Direito Real de Uso faz parte integrante
desta Lei.
Art. 12 - Fica obrigada a empresa, W W PRODUTOS FARMACEUTICOS
LTDA - EPP, a urbanizar e manter limpa e conservada, praça pública, área
verde ou canteiro na cidade.
Art. 13 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 03 de maio de 2016.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

MINUTA DO TERMO DE CONCESSÃO DE
DIREITO REAL DE USO DE BEM PÚBLICO

Pelo presente instrumento, regido pelas normas de Direto Administrativo,
de um lado o MUNICÍPIO DE AVARÉ, pessoa jurídica de direito público
interno, com sede na Praça Juca Novaes, nº 1.169, no Centro, nesta
cidade e Comarca, inscrito, no CNPJ/MF sob o nº 46.634.168.0001-50
neste ato representado por seu Prefeito, o Dr. PAULO DIAS NOVAES
FILHO, brasileiro, casado, médico, portador da cédula de identidade RG nº
7.695.523-0, inscrito no CPF/MF sob o nº 062.692.458-85, residente e
domiciliado nesta cidade e Comarca de Avaré, SP, na Rua Mato Grosso,
nº 1682, no Centro, doravante denominado, simplesmente, CONCEDENTE,
e, do outro lado, a empresa W W PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA -
EPP, estabelecida na Rua Gabriel Carrozza, 32, Bairro Vila São Judas
Tadeu, no Município de Avaré/SP, inscrita no CNPJ sob nº 09.292.241/
0002-07 e Inscrição Estadual nº 194.096.540.110, representado por WILLY
WERNER, brasileiro, solteiro, empresário, natural de .................., nasci-
do em ...................., portador da cédula de identidade RG nº 7610585
sds/pe, inscrito no CPF/MF sob nº 068.438.054-42 residente e domiciliado
na ................................., nesta cidade e Comarca de Avaré - SP,
doravante denominado, simplesmente, CONCESSIONÁRIA, celebram o
presente contrato de concessão de direito real de uso de bem público, com
fundamento no Decreto-Lei nº 271, de 28 de fevereiro de 1967, na Lei
Orgânica Municipal e na Lei Municipal nº .................., conforme as cláu-
sulas e condições enunciadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA
O CONCEDENTE tem o domínio útil do imóvel objeto desta concessão,
situado na Avenida João Silvestre, consoante inscrição no Registro Geral
de Imóveis da Comarca de Avaré, sob a matrícula nº 79286, com a
seguinte descrição:
O imóvel contém um lote de terreno denominado LOTE "E",   em Avaré/SP,
fazendo frente para a Avenida João Silvestre, medindo 52,32 metros; pelo
lado direito, de quem dessa avenida olha para o imóvel, confronta com o
lote "F" (matrícula nº 79.287), medindo 90,00 metros, pelo lado esquerdo
com o Lote "D"(matrícula 79.285), medindo 90,00 metros; e, pelos fundos
com a Área Verde (matrícula 79.291), medindo 52,32 metros, encerrando
a área de 4.730,55 metros quadrados. O imóvel é objeto da matrícula nº
79.286 do CRI local.
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CLÁUSULA SEGUNDA
O CONCEDENTE , por meio do presente termo de concessão de direito
real de uso de bem público, devidamente autorizado pela Lei Municipal nº
................, cede o imóvel acima descrito à CONCESSIONÁRIA, para
que esta exerça seus direitos de uso, exclusivamente, na forma disposta
no art. 2º, da Lei Municipal nº ....................., qual seja, o comércio
varejista de materiais de construção em Geral.
CLÁUSULA TERCEIRA
O CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA ajustam a presente concessão
a título gratuito, atribuindo-se ao ato negocial, para efeitos meramente
fiscais, o valor simbólico de R$ 1,00 (um real).
CLÁUSULA QUARTA
Após a assinatura do presente contrato, a CONCESSIONÁRIA fruirá
plenamente do imóvel descrito e caracterizado na Cláusula Segunda, para
os fins ali estabelecidos, bem como responderá por todos os encargos
civis, administrativos e tributários que venham a incidir sobre o mesmo.
CLÁUSULA QUINTA
A concessão ora convencionada terá a duração de dez (10) anos, conta-
dos a partir da subscrição deste instrumento, consoante o estabelecido no
art. 3º da Lei Municipal nº ..........................
CLÁUSULA SEXTA
A CONCESSIONÁRIA obriga-se a exercer os direitos que lhe são confe-
ridos neste instrumento jurídico em consonância com as normas que
regem o uso e ocupação do solo.
CLÁUSULA SÉTIMA
Resolver-se-á de pleno direito esta concessão, antes do decurso do prazo
previsto na cláusula quinta deste instrumento, quando a CONCESSIONÁRIA:
I - der ao imóvel concedido destinação diversa da estabelecida na cláusu-
la segunda do presente contrato;
II - der em locação total ou parcial o imóvel destinado ao uso exclusivo;
III - transferir a terceiros, a qualquer título, o imóvel que lhe foi concedido;
IV - descumprir qualquer cláusula do presente contrato.
CLÁUSULA OITAVA
O imóvel concedido nos termos da Lei nº ..............., bem como as
benfeitorias que porventura nele forem realizadas, no prazo da conces-
são, reverterão ao patrimônio do Município se:
 I - cessadas as razões de interesse público que justificarem a sua con-
cessão;
 II - por qualquer motivo a concessionária deixar de cumprir as condições
desta Lei ou do termo de concessão, bem como do quanto previsto na Lei
Municipal nº 1.880, de 24 de fevereiro de 2015;
III - deixar de exercer suas atividades no Município;
IV - deixar de cumprir as finalidades previstas em seu objeto social.
§ 1º  A concessionária não poderá alienar o imóvel objeto da concessão.
§ 2º  A reversão do imóvel ao patrimônio público não gerará à concessio-
nária direito à indenização.
CLÁUSULA NONA
Configura, ainda, causa de extinção do presente termo de concessão de
uso, com as implicações previstas neste contrato e na legislação que lhe
for aplicável:
I - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da
CONCESSIONÁRIA;
II - a dissolução da sociedade ou extinção da pessoa jurídica;
III - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da
empresa CONCESSIONÁRIA, que altere ou prejudique a execução das
atividades previstas em seu objeto social atual.
CLÁUSULA DÉCIMA
Não importará em alteração tácita dos termos desta concessão o eventu-
al atraso ou omissão do CONCEDENTE no exercício das faculdades que
lhe são conferidas neste contrato nomeadamente à resilição contratual
prevista na cláusula sétima.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
A empresa concessionária fará todas as adequações necessárias para
enquadrar-se ao Plano Diretor de Desenvolvimento do Município.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
O prazo de carência para início das obras de instalação da empresa é de
3 (três) meses, e de 15 (quinze) meses o prazo para o término das obras
e início de funcionamento, a contar da assinatura do termo de concessão.
Parágrafo único. Fica a concessionária obrigada a fazer comprovação
documental e fotográfica do cronograma das obras a cada 3 (três) meses,
sob pena de revogação da concessão.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
As despesas de cartoriais relativas ao imóvel objeto desta concessão
correrão exclusivamente disposições deste termo.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
Fica eleito o foro da Comarca de Avaré, para dirimir as questões decorren-
tes do presente instrumento jurídico.
E, por estarem justos e avençados, assinam este instrumento, em duas
vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas que a tudo
presenciaram, sendo, posteriormente, levado a registro no Cartório de
Imóveis competente.
Estância Turística de Avaré (SP), ......de ........... de 2016.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

W W PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP
CONCESSIONÁRIA

TESTEMUNHAS:
1. ASSINATURA: _____________________________________________
NOME: ______________________________________________
RG: ________________

1. ASSINATURA: ______________________________________________
NOME: ______________________________________________
RG: ________________

Lei nº 2.005, de 03 de maio de 2016
Autoriza concessão de direito real de uso de bem imóvel e dá outras

providências

Autoria: Prefeito Municipal (Projeto de Lei nº 46/2016)
PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística de Avaré,
usando de suas atribuições que são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré decre-
tou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei
Art. 1º -  Fica o Executivo Municipal autorizado a conceder a título de
direito real de uso o terreno de domínio do Município especificado no
parágrafo único deste artigo à empresa A.F.AGRO COMÉRCIO E DISTRI-
BUIÇÃO DE SEMENTES LTDA - ME, estabelecida na Avenida Professor
Celso Ferreira da Silva, 502, Bairro Jd. Europa I, no Município de Avaré/
SP, inscrita no CNPJ sob nº 11.650.933/0001-40 e Inscrição Estadual nº
194.165.125.117.
Parágrafo único. O imóvel contém um lote de terreno denominado LOTE
"A2", em Avaré/SP, fazendo frente para a Avenida João Silvestre, medin-
do 19,30 metros; pelo lado direito, de quem dessa avenida olha para o
imóvel, confronta com o lote "B1" (matrícula nº 79.281) medindo 90 metros,
pelo lado esquerdo com o Lote "A1"(matrícula 79.279), medindo 91,63
metros; e, pelos fundos com a Área Verde (matrícula 79.291), medindo
21,35 metros, encerrando a área de 2.114,31 metros quadrados. O imóvel
é objeto da matrícula nº 79.280 do CRI local.
Art. 2º - O imóvel objeto da concessão de direito real de uso, de que trata
esta lei, se destinará, exclusivamente à construção da sede da empresa,
com finalidade de  comércio atacadista de sementes, flores, plantas e
gramas.
Parágrafo único. A empresa A.F.AGRO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
DE SEMENTES LTDA - ME, através de seu representante legal, firmará
junto ao Poder Executivo Municipal Termo de Concessão de Direito Real
de Uso do referido terreno.
Art. 3º - A concessão do direito real de uso de que trata esta lei será
gratuita pelo prazo de 10 (dez) anos a contar da assinatura do termo de
concessão. Findo tal prazo, estando a Empresa devidamente instalada e
em satisfatório funcionamento, será outorgada escritura pública definitiva
de doação do imóvel em seu favor.
  Art. 4º - O imóvel concedido nos termos desta lei, bem como as benfeitorias
que porventura nele forem realizadas, no prazo da concessão, reverterão
ao patrimônio do Município se:
I - cessadas as razões de interesse público que justificarem a sua concessão;
II - por qualquer motivo a concessionária deixar de cumprir as condições
desta lei ou do termo de concessão;
III - deixar de exercer suas atividades no Município;
IV - deixar de cumprir as finalidades previstas em seu objeto social.
§ 1º -  A concessionária não poderá alienar o imóvel objeto da concessão.
§ 2º  A reversão do imóvel ao patrimônio público não gerará à concessio-
nária direito à indenização.
Art. 5º - A empresa concessionária fará todas as adequações necessárias
para enquadrar-se ao Plano Diretor de Desenvolvimento do Município.
Art. 6º - Para efeitos da concessão prevista nesta lei, o Poder Executivo
Municipal dispensará processo licitatório, nos termos da Lei Orgânica
Municipal, eis que presente o interesse público.
Art. 7º - O prazo de carência para início das obras de instalação da
empresa é de 3 (três) meses, e de (15) quinze meses o prazo para o
término das obras e início de funcionamento, a contar da assinatura do
termo de concessão e publicação desta lei.
Parágrafo Único. Fica a concessionária obrigada a fazer comprovação
documental e fotográfica do cronograma das obras a cada 03 (três)
meses, sob pena de revogação da concessão.
Art. 8º - Fica o Município da Estância Turística de Avaré isento de qualquer
responsabilidade por danos causados pela concessionária em razão de
suas atividades.
Art. 9º - Ocorrendo a extinção da empresa A.F.AGRO COMÉRCIO E
DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES LTDA - ME o bem retornará automatica-
mente ao patrimônio público, sem direito a indenizações por eventuais
obras ali edificadas.
Art. 10 - As despesas com o registro cartorário junto ao Cartório de
Registro de Imóveis, decorrentes desta Lei, correrão por conta da Con-
cessionária.
Art. 11 - O Termo de Concessão de Direito Real de Uso faz parte integrante
desta Lei.
Art. 12 - Fica obrigada a empresa, A.F.AGRO COMÉRCIO E DISTRIBUI-
ÇÃO DE SEMENTES LTDA - ME, a urbanizar e manter limpa e conservada,
praça pública, área verde ou canteiro na cidade.
Art. 13 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 03 de maio de 2016.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

MINUTA DO TERMO DE CONCESSÃO DE DIREI-
TO REAL DE USO DE BEM PÚBLICO Nº

Pelo presente instrumento, regido pelas normas de Direto Administrativo,
de um lado o MUNICÍPIO DE AVARÉ, pessoa jurídica de direito público
interno, com sede na Praça Juca Novaes, nº 1.169, no Centro, nesta
cidade e Comarca, inscrito, no CNPJ/MF sob o nº 46.634.168.0001-50
neste ato representado por seu Prefeito, o Dr. PAULO DIAS NOVAES
FILHO, brasileiro, casado, médico, portador da cédula de identidade RG nº
7.695.523-0, inscrito no CPF/MF sob o nº 062.692.458-85, residente e
domiciliado nesta cidade e Comarca de Avaré, SP, na Rua Mato Grosso,
nº 1682, no Centro, doravante denominado, simplesmente, CONCEDENTE,
e, do outro lado, a empresa A.F.AGRO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE
SEMENTES LTDA - ME, estabelecida na Avenida Professor Celso Ferreira
da Silva, 502, Bairro Jd. Europa I, no Município de Avaré/SP, inscrita no
CNPJ sob nº 11.650.933/0001-40 e Inscrição Estadual nº 194.165.125.117,

representado por ALEXANDRE AMARAL DA SILVA, brasileiro, casado,
empresário, natural de .................., nascido em ...................., portador
da cédula de identidade RG nº 20.156..273-X, inscrito no CPF/MF sob nº
110.712.168-05 residente e domiciliado na Travessa Alvorada nº 15, nesta
cidade e Comarca de Avaré - SP, doravante denominado, simplesmente,
CONCESSIONÁRIA, celebram o presente contrato de concessão de direi-
to real de uso de bem público, com fundamento no Decreto-Lei nº 271, de
28 de fevereiro de 1967, na Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal nº
.................., conforme as cláusulas e condições enunciadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA
O CONCEDENTE tem o domínio útil do imóvel objeto desta concessão,
situado na Avenida João Silvestre, consoante inscrição no Registro Geral
de Imóveis da Comarca de Avaré, sob a matrícula nº 79280, com a
seguinte descrição:
LOTE "A2", em Avaré/SP, fazendo frente para a Avenida João Silvestre,
medindo 19,30 metros; pelo lado direito, de quem dessa avenida olha para
o imóvel, confronta com o lote "B1" (matrícula nº 79.281) medindo 90
metros, pelo lado esquerdo com o Lote "A1"(matrícula 79.279), medindo
91,63 metros; e, pelos fundos com a Área Verde (matrícula 79.291),
medindo 21,35 metros, encerrando a área de 2.114,31 metros quadrados.
O imóvel é objeto da matrícula nº 79.280 do CRI local.
CLÁUSULA SEGUNDA
O CONCEDENTE , por meio do presente termo de concessão de direito
real de uso de bem público, devidamente autorizado pela Lei Municipal nº
................, cede o imóvel acima descrito à CONCESSIONÁRIA, para
que esta exerça seus direitos de uso, exclusivamente, na forma disposta
no art. 2º, da Lei Municipal nº ....................., qual seja, o comércio
varejista de materiais de construção em Geral.
CLÁUSULA TERCEIRA
O CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA ajustam a presente concessão
a título gratuito, atribuindo-se ao ato negocial, para efeitos meramente
fiscais, o valor simbólico de R$ 1,00 (um real).
CLÁUSULA QUARTA
Após a assinatura do presente contrato, a CONCESSIONÁRIA fruirá
plenamente do imóvel descrito e caracterizado na Cláusula Segunda,
para os fins ali estabelecidos, bem como responderá por todos os
encargos civis, administrativos e tributários que venham a incidir so-
bre o mesmo.
CLÁUSULA QUINTA
A concessão ora convencionada terá a duração de dez (10) anos, conta-
dos a partir da subscrição deste instrumento, consoante o estabelecido no
art. 3º da Lei Municipal nº ..........................
CLÁUSULA SEXTA
A CONCESSIONÁRIA obriga-se a exercer os direitos que lhe são confe-
ridos neste instrumento jurídico em consonância com as normas que
regem o uso e ocupação do solo.
CLÁUSULA SÉTIMA
Resolver-se-á de pleno direito esta concessão, antes do decurso do prazo
previsto na cláusula quinta deste instrumento, quando a CONCESSIONÁ-
RIA:
I - der ao imóvel concedido destinação diversa da estabelecida na cláusu-
la segunda do presente contrato;
II - der em locação total ou parcial o imóvel destinado ao uso exclusivo;
III - transferir a terceiros, a qualquer título, o imóvel que lhe foi concedido;
IV - descumprir qualquer cláusula do presente contrato.
CLÁUSULA OITAVA
O imóvel concedido nos termos da Lei nº ..............., bem como as
benfeitorias que porventura nele forem realizadas, no prazo da conces-
são, reverterão ao patrimônio do Município se:
 I - cessadas as razões de interesse público que justificarem a sua con-
cessão;
 II - por qualquer motivo a concessionária deixar de cumprir as condições
desta Lei ou do termo de concessão, bem como do quanto previsto na Lei
Municipal nº 1.880, de 24 de fevereiro de 2015;
III - deixar de exercer suas atividades no Município;
IV - deixar de cumprir as finalidades previstas em seu objeto social.
§ 1º  A concessionária não poderá alienar o imóvel objeto da concessão.
§ 2º  A reversão do imóvel ao patrimônio público não gerará à concessio-
nária direito à indenização.
CLÁUSULA NONA
Configura, ainda, causa de extinção do presente termo de concessão de
uso, com as implicações previstas neste contrato e na legislação que lhe
for aplicável:
I - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da
CONCESSIONÁRIA;
II - a dissolução da sociedade ou extinção da pessoa jurídica;
III - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da
empresa CONCESSIONÁRIA, que altere ou prejudique a execução das
atividades previstas em seu objeto social atual.
CLÁUSULA DÉCIMA
Não importará em alteração tácita dos termos desta concessão o eventu-
al atraso ou omissão do CONCEDENTE no exercício das faculdades que
lhe são conferidas neste contrato nomeadamente à resilição contratual
prevista na cláusula sétima.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
A empresa concessionária fará todas as adequações necessárias para
enquadrar-se ao Plano Diretor de Desenvolvimento do Município.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
O prazo de carência para início das obras de instalação da empresa é de
3 (três) meses, e de 15 (quinze) meses o prazo para o término das obras
e início de funcionamento, a contar da assinatura do termo de concessão.
Parágrafo único. Fica a concessionária obrigada a fazer comprovação
documental e fotográfica do cronograma das obras a cada 3 (três) meses,
sob pena de revogação da concessão.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
As despesas de cartoriais relativas ao imóvel objeto desta concessão
correrão exclusivamente disposições deste termo.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
Fica eleito o foro da Comarca de Avaré, para dirimir as questões decorren-
tes do presente instrumento jurídico.
E, por estarem justos e avençados, assinam este instrumento, em duas
vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas que a tudo
presenciaram, sendo, posteriormente, levado a registro no Cartório de
Imóveis competente.
Estância Turística de Avaré (SP), ... de ..... de 2016.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

A.F.AGRO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES L TDA - ME
CONCESSIONÁRIA

TESTEMUNHAS:

1. ASSINATURA: ______________________________________________
NOME: ______________________________________________
RG: ________________

1. ASSINATURA: _______________________________________________
NOME: ______________________________________________
RG: ________________

Lei nº 2.006, de 03 de maio de 2016
Autoriza concessão de direito real de uso de bem imóvel e dá outras

providências

Autoria: Prefeito Municipal (Projeto de Lei nº 47/2016)
PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística de Avaré,
usando de suas atribuições que são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré decre-
tou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei
Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a conceder a título de direito
real de uso o terreno de domínio do Município especificado no parágrafo
único deste artigo à empresa AGRO TEK COMÉRCIO DE PRODUTOS
QUÍMICOS E REPRESENTAÇÃO LTDA, estabelecida na Rua Acre, 1785,
Bairro Santana, no município de Avaré/SP, inscrita no CNPJ sob nº
24.538.714/0001-16 e Inscrição Estadual nº 194.112.458.112.
Parágrafo único. - O imóvel contém um lote de terreno denominado LOTE
"11", em Avaré/SP,  fazendo frente para a Avenida Donguinha Mercadante,
medindo 49,41 metros pelo lado direito de quem dessa avenida olha para
o imóvel, confronta com o Lote nº 10, medindo 107,27 metros; do lado
esquerdo com o Lote nº 12, medindo 107,35 metros; e, pelos fundos com
terras da Prefeitura Municipal de Avaré, medindo 50 metros, encerrando a
área de 5.333,74 metros quadrados".  O imóvel é objeto da matrícula nº
58.278 do CRI local.
Art. 2º - O imóvel objeto da concessão de direito real de uso, de que trata
esta lei, se destinará, exclusivamente à construção da sede da empresa,
com finalidade de comércio varejista e representação comercial de produ-
tos químicos de uso agropecuário, sementes, mudas, forragens, rações e
produtos veterinários.
Parágrafo único. - A empresa AGRO TEK COMÉRCIO DE PRODUTOS
QUÍMICOS E REPRESENTAÇÃO LTDA, através de seu representante
legal, firmará junto ao Poder Executivo Municipal Termo de Concessão de
Direito Real de Uso do referido terreno.
Art. 3º - A concessão do direito real de uso de que trata esta lei será
gratuita pelo prazo de 10 (dez) anos a contar da assinatura do termo de
concessão. Findo tal prazo, estando a Empresa devidamente instalada e
em satisfatório funcionamento, será outorgada escritura pública definitiva
de doação do imóvel em seu favor.
  Art. 4º - O imóvel concedido nos termos desta lei, bem como as benfeitorias
que porventura nele forem realizadas, no prazo da concessão, reverterão
ao patrimônio do Município se:
I - cessadas as razões de interesse público que justificarem a sua concessão;
II - por qualquer motivo a concessionária deixar de cumprir as condições
desta lei ou do termo de concessão;
III - deixar de exercer suas atividades no Município;
IV - deixar de cumprir as finalidades previstas em seu objeto social.
§ 1º -  A concessionária não poderá alienar o imóvel objeto da concessão.
§ 2º - A reversão do imóvel ao patrimônio público não gerará à concessi-
onária direito à indenização.
Art. 5º - A empresa concessionária fará todas as adequações necessárias
para enquadrar-se ao Plano Diretor de Desenvolvimento do Município.
Art. 6º - Para efeitos da concessão prevista nesta lei, o Poder Executivo
Municipal dispensará processo licitatório, nos termos da Lei Orgânica
Municipal, eis que presente o interesse público.
Art. 7º - O prazo de carência para início das obras de instalação da
empresa é de 3 (três) meses, e de (15) quinze meses o prazo para o
término das obras e início de funcionamento, a contar da assinatura do
termo de concessão e publicação desta lei.
Parágrafo Único. Fica a concessionária obrigada a fazer comprovação
documental e fotográfica do cronograma das obras a cada 03 (três)
meses, sob pena de revogação da concessão.
Art. 8º - Fica o Município da Estância Turística de Avaré isento de qualquer
responsabilidade por danos causados pela concessionária em razão de
suas atividades.
Art. 9º  Ocorrendo a extinção da empresa AGRO TEK COMÉRCIO DE
PRODUTOS QUÍMICOS E REPRESENTAÇÃO LTDA o bem retornará au-
tomaticamente ao patrimônio público, sem direito a indenizações por even-
tuais obras ali edificadas.
Art. 10 - As despesas com o registro cartorário junto ao Cartório de
Registro de Imóveis, decorrentes desta Lei, correrão por conta da Con-
cessionária.

Art. 11 - O Termo de Concessão de Direito Real de Uso faz parte integrante
desta Lei.
Art. 12 - Fica obrigada a empresa, AGRO TEK COMÉRCIO DE PRODU-
TOS QUÍMICOS E REPRESENTAÇÃO LTDA, a urbanizar e manter limpa e
conservada, praça pública, área verde ou canteiro na cidade.
Art. 13 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 03 de maio de 2016.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

MINUTA DO TERMO DE CONCESSÃO DE DIREI-
TO REAL DE USO DE BEM PÚBLICO Nº

Pelo presente instrumento, regido pelas normas de Direto Administrativo,
de um lado o MUNICÍPIO DE AVARÉ, pessoa jurídica de direito público
interno, com sede na Praça Juca Novaes, nº 1.169, no Centro, nesta
cidade e Comarca, inscrito, no CNPJ/MF sob o nº 46.634.168.0001-50
neste ato representado por seu Prefeito, o Dr. PAULO DIAS NOVAES
FILHO, brasileiro, casado, médico, portador da cédula de identidade RG nº
7.695.523-0, inscrito no CPF/MF sob o nº 062.692.458-85, residente e
domiciliado nesta cidade e Comarca de Avaré, SP, na Rua Mato Grosso,
nº 1682, no Centro, doravante denominado, simplesmente, CONCEDENTE,
e, do outro lado, a empresa AGRO TEK COMÉRCIO DE PRODUTOS
QUÍMICOS E REPRESENTAÇÃO LTDA, estabelecida na Rua Acre, 1785,
Bairro Santana, no município de Avaré/SP,  inscrita no CNPJ sob nº
24.538.714/0001-16 e Inscrição Estadual nº 194.112.458.112, representa-
do por Luana Silva dos Santos, brasileira, solteiro, empresária, natural de
Avaré/SP nascida em 13/11/1995, portadora da cédula de identidade RG
nº 1.822.130/0/SSP-MT, inscrito no CPF/MF sob nº 043.042.47-07 residen-
te e domiciliada na Rua Goiás nº 879, nesta cidade e Comarca de Avaré
- SP, doravante denominado, simplesmente, CONCESSIONÁRIA, cele-
bram o presente contrato de concessão de direito real de uso de bem
público, com fundamento no Decreto-Lei nº 271, de 28 de fevereiro de
1967, na Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal nº .................., confor-
me as cláusulas e condições enunciadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA
O CONCEDENTE tem o domínio útil do imóvel objeto desta concessão,
situado na Avenida Donguinha Mercadante, consoante inscrição no Regis-
tro Geral de Imóveis da Comarca de Avaré, sob a matrícula nº 58.278,
com a seguinte descrição:
O imóvel contém um lote de terreno denominado LOTE "11", em Avaré/SP,
fazendo frente para a Avenida Donguinha Mercadante, medindo 49,41
metros pelo lado direito de quem dessa avenida olha para o imóvel,
confronta com o Lote nº 10, medindo 107,27 metros; do lado esquerdo
com o Lote nº 12, medindo 107,35 metros; e, pelos fundos com terras da
Prefeitura Municipal de Avaré, medindo 50 metros, encerrando a área de
5.333,74 metros quadrados".  O imóvel é objeto da matrícula nº 58.278 do
CRI local.
CLÁUSULA SEGUNDA
O CONCEDENTE , por meio do presente termo de concessão de direito
real de uso de bem público, devidamente autorizado pela Lei Municipal nº
................, cede o imóvel acima descrito à CONCESSIONÁRIA, para
que esta exerça seus direitos de uso, exclusivamente, na forma disposta
no art. 2º, da Lei Municipal nº ....................., qual seja, o comércio
varejista de materiais de construção em Geral.
CLÁUSULA TERCEIRA
O CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA ajustam a presente concessão
a título gratuito, atribuindo-se ao ato negocial, para efeitos meramente
fiscais, o valor simbólico de R$ 1,00 (um real).
CLÁUSULA QUARTA
Após a assinatura do presente contrato, a CONCESSIONÁRIA fruirá
plenamente do imóvel descrito e caracterizado na Cláusula Segunda, para
os fins ali estabelecidos, bem como responderá por todos os encargos
civis, administrativos e tributários que venham a incidir sobre o mesmo.
CLÁUSULA QUINTA
A concessão ora convencionada terá a duração de dez (10) anos, conta-
dos a partir da subscrição deste instrumento, consoante o estabelecido no
art. 3º da Lei Municipal nº ..........................
CLÁUSULA SEXTA
A CONCESSIONÁRIA obriga-se a exercer os direitos que lhe são confe-
ridos neste instrumento jurídico em consonância com as normas que
regem o uso e ocupação do solo.
CLÁUSULA SÉTIMA
Resolver-se-á de pleno direito esta concessão, antes do decurso do prazo
previsto na cláusula quinta deste instrumento, quando a CONCESSIONÁRIA:
I - der ao imóvel concedido destinação diversa da estabelecida na cláusu-
la segunda do presente contrato;
II - der em locação total ou parcial o imóvel destinado ao uso exclusivo;
III - transferir a terceiros, a qualquer título, o imóvel que lhe foi concedido;
IV - descumprir qualquer cláusula do presente contrato.
CLÁUSULA OITAVA
O imóvel concedido nos termos da Lei nº ..............., bem como as
benfeitorias que porventura nele forem realizadas, no prazo da conces-
são, reverterão ao patrimônio do Município se:
 I - cessadas as razões de interesse público que justificarem a sua con-
cessão;
 II - por qualquer motivo a concessionária deixar de cumprir as condições
desta Lei ou do termo de concessão, bem como do quanto previsto na Lei
Municipal nº 1.880, de 24 de fevereiro de 2015;
III - deixar de exercer suas atividades no Município;
IV - deixar de cumprir as finalidades previstas em seu objeto social.
§ 1º  A concessionária não poderá alienar o imóvel objeto da concessão.
§ 2º  A reversão do imóvel ao patrimônio público não gerará à concessio-
nária direito à indenização.
CLÁUSULA NONA
Configura, ainda, causa de extinção do presente termo de concessão de

uso, com as implicações previstas neste contrato e na legislação que lhe
for aplicável:
I - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da
CONCESSIONÁRIA;
II - a dissolução da sociedade ou extinção da pessoa jurídica;
III - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da
empresa CONCESSIONÁRIA, que altere ou prejudique a execução das
atividades previstas em seu objeto social atual.
CLÁUSULA DÉCIMA
Não importará em alteração tácita dos termos desta concessão o eventu-
al atraso ou omissão do CONCEDENTE no exercício das faculdades que
lhe são conferidas neste contrato nomeadamente à resilição contratual
prevista na cláusula sétima.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
A empresa concessionária fará todas as adequações necessárias para
enquadrar-se ao Plano Diretor de Desenvolvimento do Município.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
O prazo de carência para início das obras de instalação da empresa é de
3 (três) meses, e de 15 (quinze) meses o prazo para o término das obras
e início de funcionamento, a contar da assinatura do termo de concessão.
Parágrafo único. Fica a concessionária obrigada a fazer comprovação
documental e fotográfica do cronograma das obras a cada 3 (três) meses,
sob pena de revogação da concessão.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
As despesas de cartoriais relativas ao imóvel objeto desta concessão
correrão exclusivamente disposições deste termo.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
Fica eleito o foro da Comarca de Avaré, para dirimir as questões decorren-
tes do presente instrumento jurídico.
E, por estarem justos e avençados, assinam este instrumento, em duas
vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas que a tudo
presenciaram, sendo, posteriormente, levado a registro no Cartório de
Imóveis competente.
Estância Turística de Avaré (SP), .....  de .......... de  2016.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

AGRO TEK COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS E REPRESENTA-
ÇÕES LTDA EPP

CONCESSIONÁRIA

TESTEMUNHAS:
1. ASSINATURA: ______________________________________________
NOME: ______________________________________________
RG: ________________

1. ASSINATURA: _______________________________________________
NOME: ______________________________________________
RG: ________________

Lei nº 2.007, de 03 de maio de 2016
Dispõe sobre o Estatuto do Magistério do Município da Estância

Turística de Avaré  e acrescenta dispositivo no artigo 167 da Lei nº 315/
95  e dá outras providências

Autoria: Prefeito Municipal (Projeto de Lei nº 38/2016)
PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística de Avaré,
usando de suas atribuições que são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré decre-
tou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

CAPÍTULO I
DOS PRINCÍPIOS E DA ABRANGÊNCIA

Art. 1° Esta Lei dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público Municipal de
Avaré, em conformidade nos artigos 206 e 211 da Constituição Federal e
legislação federal correlata.
Parágrafo único. Aplicam-se as normas desta Lei aos Profissionais do
Magistério que exercem a docência e as atividades de suporte pedagógico
no âmbito da Secretaria Municipal de Educação de Avaré, vinculados ao
Quadro do Magistério Público Municipal, e, subsidiariamente, aquelas de-
finidas no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.
Art. 2° A Prefeitura Municipal de Avaré promoverá a permanente valorização
dos Profissionais do Magistério, assegurando-lhes nos termos desta Lei:
I - ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos;
II - desenvolvimento funcional baseado na titulação ou habilitação, na
avaliação de desempenho e no tempo de efetivo exercício em funções do
magistério, nos termos desta Lei;
III - período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na
jornada de trabalho docente;
IV - estímulo ao desenvolvimento e aperfeiçoamento profissional continuado.

CAPÍTULO II
DOS CONCEITOS BÁSICOS

Art. 3° Para os fins desta Lei considera-se:
I - Profissional do Magistério: titular de cargo efetivo da Classe de Docen-
tes ou da Classe de Especialistas da Educação do Quadro do Magistério
Público Municipal, designado ou não para função de confiança deste
mesmo Quadro;
II - Quadro do Magistério Público Municipal: o conjunto de cargos efetivos
e de funções de confiança destinados à docência e ao suporte pedagógico
à Educação Básica e demais modalidades de ensino;
III - Cargo Efetivo: unidade laborativa com denominação própria, criada
por lei, com número certo, que implica o desempenho, pelo seu titular, de
um conjunto de atribuições e responsabilidades, provido mediante concur-
so público de provas e títulos;
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IV - Função de Confiança: unidade laborativa com denominação própria,
criada por lei, com número certo, que implica o desempenho, pelo seu
titular, de um conjunto de atribuições e responsabilidades, provido medi-
ante designação de Profissional do Magistério, nos termos do art. 37, V, da
Constituição Federal;
V - Docente: o servidor do Quadro de Cargos e Função da Educação
Básica com funções de docência, titular de cargo de Professor da Educa-
ção Básica I ou IIou de Professor Adjunto, e o servidor do Quadro Suple-
mentar do Magistério Público Municipal, com funções de docência, titular
de cargo de Professor Monitor ou Professor de Educação Especial;
VI - Especialista da Educação: classe integrante do Quadro do Magistério
Público Municipal, constituída por cargos e funções de confiança privati-
vas de Docentes e profissionais efetivos, com atribuições de suporte
técnico-pedagógicas voltadasà supervisão educacional, direção de unida-
de escolar, coordenação e assessoramento pedagógico;
VII - Classe: agrupamento de cargos e/ou funções com a mesma natureza
de atribuições, podendo ser de Docentes ou de Especialistas da Educação;
VIII - Vaga: posição a ser ocupada por um servidor titular de cargo,
conforme necessidade do serviço e Quadro de Lotação;
IX - Descrição de cargos: é o conjunto de descrições sucintas das atribui-
ções dos cargos e das funções de confiança;
X - Docência: atividades de ensino caracterizadas pela relação direta com
alunos em ambiente sócio-organizacional de aprendizagem;
XI - Atividades do magistério: atribuições dos profissionais do magistério
que ministram aulas, planejam, orientam, coordenam, dirigem e supervisi-
onam o processo de ensino e aprendizagem;
XII - Habilitação Específica: qualificação mínima necessária ao desempe-
nho de atividades de docência em classes e/ou aulas de disciplinas
específicas ou de suporte pedagógico à docência, segundo parâmetros
estabelecidos pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e
regulamentos expedidos pelos órgãos competentes do sistema educacio-
nal, que pode ser de ensino médio na modalidade normal ou em curso de
licenciatura, de graduação plena;
XIII - Campo de Atuação: modalidade da educação básica em que os
profissionais da educação básica exercem suas funções;
XIV - Módulo de Profissionais do Magistério: quantidade de cargos e
funções de confianças previstos e necessários para o exercício da docência
e de funções de suporte pedagógico, relacionada à complexidade da
unidade escolar;
XV- Atribuição de Classes e Aulas: processo realizado sob a coordenação
da Secretaria de Educação em todas as unidades escolares para fins de
garantir o cumprimento da jornada de trabalho dos docentes compatibilizado
ao atendimento à demanda efetivamente matriculada na rede de ensino
municipal;
XVI - Unidade Escolar: unidade responsável pela execução de práticas da
docência e de suporte pedagógico à docência em cumprimento à legisla-
ção educacional vigente;
XVII - Profissional do Magistério declarado Adido: indica situação funcional
do Docente ou do Especialista da Educação efetivo que não se encontra
lotado em uma unidade escolar.
XVIII - Substituição Eventual: substituição de docente em classe e/ou
aulas por até 15 (quinze) dias;
XIX - Substituição Temporária: substituição de docente em classe e/ou
aulas por período superior a 15 (quinze) dias.
Parágrafo único. Além dos conceitos acima, este Estatuto adota os con-
ceitos técnicos definidos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Naci-
onal - Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

TÍTULO II
DO QUADRO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIP AL

CAPÍTULO I
DA COMPOSIÇÃO E DO CAMPO DE ATUAÇÃO

Art. 4° São Profissionais do Magistério:
I - da Classe de Docentes, aqueles que titularizam os seguintes cargos de
provimento efetivo:
a) Professor de Educação Básica I (PEB-I), para exercício da docência
nos seguintes campos atuação:
1 - Educação Infantil;
2 - Primeiro Ciclo do Ensino Fundamental, que compreende do 1° ao 5°
ano no ensino regular e na Educação de Jovens e Adultos.
3 - Reforço escolar como ampliação de jornada.
b) Professor de Educação Básica II (PEB II), para exercício da docência
nos seguintes campos atuação:
1 - Educação Infantil e Ensino Fundamental, em disciplinas específicas;
2 - na Educação de Jovens e Adultos, em disciplinas específicas;
3 - na Educação Especial.
c) Professor Adjunto, para exercício da docência, em regime de substitui-
ção e ou como auxiliar de classe do PEB I, do PEB II e para o Reforço
escolar como ampliação de jornada.
II - Classe de Especialistas da Educação, composta de:
a) cargos de provimento efetivo de:
1 - Supervisor de Ensino;
2 - Diretor de Unidade Educacional;
3 -  Assistente Técnico em Psicopedagogia
b) Funções de Confiança com exercício na unidade escolar de:
1 - Vice Diretor de Unidade Educacional;
2 - Coordenador Técnico Pedagógico;
3 - Professor Coordenador Pedagógico.
c) Funções de Confiança com exercício na estrutura básica da Secretaria
Municipal de Educação:
1 - Assessor Técnico Educacional;
2 - Diretor Técnico Administrativo e Pedagógico da Rede Municipal de
Ensino.
Paragrafo único: O quantitativo de cargos e funções e as normas relati-
vas à remuneração dos profissionais do Magistério são definidos no Plano
de Cargos, Carreiras e Remuneração da Educação Básica.
Art. 5° A descrição das atribuições e exigências para provimento dos
cargos e designação para as funções de confiança dos Profissionais do

Magistério estão definidas no Anexo I desta Lei.
§ 1º A Secretaria Municipal de Educação poderá designar Docentes e ou
Especialistas da Educação efetivos para ministrar cursos de capacitação
aos profissionais da rede municipal de ensino ou desenvolver projetos
pedagógicos, conforme normas definidas em Decreto.
§ 2º A designação de que trata o parágrafo anterior será regulamentada
através de Portaria do chefe do Poder Executivo e:
I - respeitará a carga horária da jornada do profissional;
II - não implicará em qualquer acréscimo pecuniário;
III - definirá o período de exercício na função de capacitador.
IV - O disposto nos incisos I e II não se aplica aos profissionais designa-
dos para atuarem em projetos e ou programas que exijam jornada diferen-
ciada.

CAPÍTULO II
DO INGRESSO

Art. 6° O Ingresso na Classe de Docentes se dará mediante concurso
público de provas e títulos, que definirá as vagas e correspondente
classificação por campo de atuação, respeitadas as exigências do Anexo
I desta Lei.
§ 1º As normas gerais para a realização de concurso público, a aprovação
e a indicação de candidatos serão estabelecidos em conjunto pela Secre-
taria Municipal de Educação e pela Secretaria Municipal de Administração,
na forma de Instruções Especiais e de Edital de Concurso Público.
§ 2ºO Edital de Concurso Público será publicado pelo menos 30(trinta) dias
antes da data prevista para realização das provas.
Art. 7° A convocação de candidatos aprovados em novo concurso público
fica condicionada à inexistência de candidatos aprovados durante período
de validade de concurso anterior.
Art.8° O ingresso se dará respeitando rigorosamente a ordem de classifi-
cação dos candidatos e as vagas disponíveis por campo de atuação,
observadas as regras estabelecidas no Edital.
§ 1º A aprovação em concurso não dá direito à nomeação.
§ 2º A nomeação se dará conforme ordem de classificação dos candida-
tos, após prévia inspeção médica oficial e avaliação psicológica.
§ 3° O prazo de validade do concurso público é de 2 (dois) anos, podendo
ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.
§ 4° A prorrogação de que trata o parágrafo anterior somente poderá ser
feita no prazo de validade do respectivo concurso público.

CAPÍTULO III
DA DESIGNAÇÃO PARA FUNÇÕES DE CONFIANÇA

Art. 9° As funções de confiança da Classe de Especialistas da Educação
são privativas de Profissionais do Magistério e sua designação se dá
através de portaria do Chefe do Poder Executivo, observadas os requisi-
tos definidos no Anexo I desta Lei.
§ 1°Os Profissionais do Magistério interessados em ocupar qualquer das
funções de confiança deverão apresentar Projeto de Trabalho à Secretaria
Municipal de Educação que baixará normas para inscrição, seleção, ava-
liação e classificação dos profissionais para designação.
§ 2º Os candidatos a Vice Diretor de Unidade Educacional deverão indicar
3(três) unidades escolares para cumprimento de suas atribuições.
§ 3º O Diretor da Unidade Educacional escolherá, para sua unidade, o
Vice-Diretor dentre os candidatos que apresentarem projeto e a documen-
tação exigida, independente da unidade de lotação original.
§ 4º Não atendidos os parágrafos 2º e 3º a Secretaria Municipal de Educa-
ção encaminhará, em caráter excepcional, docentes que estejam cursan-
do licenciatura plena em Pedagogia ou pós-graduação na área da Educa-
ção, respeitando o tempo exigido para designação.
§ 5º - O Assessor Técnico Educacional e o Diretor Técnico Administrativo
e Pedagógico serão escolhidos pelo Titular da Pasta.
§ 6º O Coordenador Técnico Pedagógico será escolhido por Comissão
formada pelo Secretário de Educação e Supervisores de Ensino.
§ 7º A função de Professor Coordenador Pedagógico será atribuída ao
Docente interessado, escolhido por Comissão formada pelo Secretário de
Educação e Supervisores de Ensino de uma lista tríplice composta por 1
(um) candidato indicado pela direção da unidade educacional e 2 (dois)
candidatos eleitos pelos seus pares.
§ 8º Não havendo indicados ou profissionais habilitados na Unidade Esco-
lar para ocupar a função de Professor Coordenador Pedagógico, a Secre-
taria Municipal de Educação encaminhará lista de docentes lotados em
outras unidades para realização de nova votação.
§ 9º Caso os procedimentos definidos nos parágrafos 7º e 8º deste artigo
mostrem-se insuficientes, a Secretaria Municipal de Educação poderá
designar, como Professor Coordenador Pedagógico, outros docentes in-
dependente da Unidade de lotação.
§ 10 Não atendidos os parágrafos 7º, 8º e 9º a Secretaria Municipal de
Educação encaminhará, em caráter excepcional, docentes que estejam
cursando licenciatura plena em Pedagogia ou pós-graduação na área da
Educação, respeitando o tempo exigido para designação.
Art. 10 Ao final do ano letivo a direção de cada unidade escolar encami-
nhará à Secretaria Municipal de Educação relatório avaliativo do qual
constará a manutenção ou não da designação dos Docentes em função
de confiança.
Art.11 A indicação para designação das funções de confiança da Classe
de Especialistas da Educação obedecerá aos módulos fixados no Anexo
II desta Lei.
Parágrafo único. Quando o profissional da Educação Básica, afastado
para função de confiança, retornar ao cargo de origem durante o ano
letivo, o mesmo deverá assumir Classe, Aulas ou Unidade Escolar dispo-
nível independente de sua unidade de lotação.
Art.12 Os Docentes designados para o exercício das funções de confian-
ça da Classe de Especialistas da Educação:
I - ficarão afastados das atribuições do cargo efetivo, enquanto perdurar
a designação;
II - não perderão as vantagens do cargo efetivo;
§ 1º Em caso de acúmulo de cargos, o afastamento referido no incido I do
"caput" deste artigo recairá somente sobre um dos cargos efetivos ocupa-
dos.

§ 2º Será permitida a manutenção do acúmulo:
I - se houver compatibilidade de horários entre o exercício da função de
confiança e de um dos cargos efetivos;
II - se o Docente estiver de Licença para Exercício de Função de Confi-
ança do Magistério de um dos cargos efetivos.

CAPÍTULO IV
DA LOTAÇÃO

Art.13 O Quadro de Lotação representa a força de trabalho em seus
aspectos qualitativo e quantitativo necessária ao desempenho das ativi-
dades do Magistério Público Municipal de Avaré, em suas diversas unida-
des.
Parágrafo único Caberá à Secretaria Municipal de Educação baixar nor-
mas complementares para o procedimento de distribuição da força de
trabalho nas suas unidades.
Art.14 Os docentes PEB I e PEB II e os Diretores de Unidade Educacional
aprovados em concurso de provas e de títulos terão no ato de sua posse,
atribuída pelo Secretário Municipal de Educação, sua lotação na unidade
escolar na qual prestarão serviços.
Art.15 O Assistente Técnico em Psicopedagogia será lotado no Centro de
Atendimento ao Educando.
Parágrafo único. Os profissionais do Magistério referidos no "caput" deste
artigo também poderão ser lotados provisoriamente na Secretaria Munici-
pal de Educação.
Art.16 Os Professores Adjuntos serão lotados no início de cada ano letivo,
em caráter precário, nas unidades escolares conforme distribuição e ne-
cessidade estabelecida pela Secretaria Municipal de Educação, de acordo
com o módulo do Anexo II desta Lei.
Art.17 Caberá aos Diretores de Unidade Educacional e supervisores de
ensino compatibilizar e harmonizar horários das classes e turnos de funci-
onamento das unidades escolares da rede municipal de ensino visando o
cumprimento da proposta educacional de acordo com o Quadro de Lota-
ção aprovado.
Parágrafo único. Os profissionais do magistério poderão afastar-se do
exercício dos cargos que titularizam, mediante autorização do Prefeito
Municipal, por tempo determinado para prover cargo em comissão ou
designação para funções de confiança.
Art. 18 O Docente será declarado Adido quando não estiver lotado em uma
Unidade escolar e ou quando ocorrer na sua unidade de lotação as seguin-
tes hipóteses:
I - supressão ou inexistência de classe ou aula relativa à sua área de
atuação;
II - insuficiência de aulas para compor o bloco de seu componente curricular,
ou afim, ou ainda de outras disciplinas, para as quais esteja legalmente
habilitado.
Art. 19 O Docente Adido será encaminhado à Secretaria Municipal de
Educação que lhe atribuirá:
I - classe livre na rede municipal de ensino;
II - vaga de titular em impedimento legal;
III - aulas de seu componente curricular ou de componente afim, ou ainda
de outras disciplinas, para as quais esteja legalmente habilitado, em unida-
des de ensino que tenham déficit de profissionais;
IV - funções em projetos pedagógicos da Secretaria Municipal de Educação.
Parágrafo único. O Docente Adido poderá retornar à unidade escolar de
origem no período de dois anos, caso haja vaga para provimento.
Art. 20 Quando caracterizada insuficiência de número de classes e de
alunos para provimento do cargo de Diretor de Unidade Educacional,
conforme módulo do Anexo II desta Lei, o titular do cargo será considera-
do adido e ficará a disposição da Secretaria Municipal de Educação para:
I - atribuição de escola vaga;
II - substituição de Diretor de Unidade Educacional em impedimento legal;
III - substituição de Supervisor de ensino; ou,
IV - atuação em projetos educacionais.

TÍTULO III
DO REGIME DE TRABALHO

CAPÍTULO I
DA COMPOSIÇÃO DAS JORNADAS DE TRABALHO

Art. 21 Os Docentes ficam sujeitos às jornadas de trabalho definidas no
Anexo III (Jornadas) desta Lei, abaixo discriminadas, conforme o cargo e
o campo de atuação.
a. PEB I: jornada de 30 (trinta) horas aulas semanais;
b. PEB II: jornada completa de 30 (trinta) horas aulas semanais;
c. Professor Adjunto/Monitor: jornada de 30 (trinta) horas aulas
semanais.
d) Classe de Especialistas: jornada de 40 (quarenta) horas semanais;
Art 22. Na efetivação das jornadas discriminadas no artigo anterior serão
observados os seguintes objetivos:
I - atender a demanda com eficiência, efetividade e qualidade do ensino
ministrado;
II - propiciar aos Docentes jornadas de trabalho que combinem atividades
de docência e atividades realizadas no coletivo da escola e em local de
livre escolha.
Art. 23 A jornada de trabalho do Docente será cumprida de acordo com o
Calendário Escolar, considerada como horário normal de trabalho e com-
põe-se de:
I - Horas-aula diretamente com alunos;
II - Horas Atividades destinadas a:
a) Horas de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC): tempo atribuído ao
Docente para planejamento, articulação, preparação e avaliação do traba-
lho pedagógico em colaboração com a administração da escola e/ou com
a comunidade, de acordo com a proposta pedagógica da escola e normas
da Secretaria de Educação;
b) Horas de Trabalho Pedagógico em Local Livre (HTPL): tempo destinado
ao docente para fins de cumprimento das atividades inerentes às práticas
de ensino-aprendizagem, em local e horário de livre escolha.
c) Horas de Trabalho Pedagógico Individual (HTPI): tempo atribuído ao
Docente para preparação de aulas e materiais necessários para as mes-
mas e ou frequência a cursos oferecidos pela Secretaria Municipal de
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Educação, elaboração de projetos de acordo com a Proposta Pedagógica
da Escola e da Secretaria da Educação a serem cumpridas no local de
trabalho de forma individual.
Parágrafo Único As horas de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC) e as
Horas de Trabalho Pedagógico Individual (HTPI) fixadas pela Unidade
Escolar são de cumprimento obrigatório para todos os docentes aos quais
sejam atribuídas classes e aulas, incluindo os que se encontrem em
regime de acumulação de cargos.
Art. 24 As Horas de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC) serão cumpri-
das, de forma coletiva em horário e local a serem estabelecidos pela
unidade escolar, destinando-se a:
" I - atuação em conjunto com a equipe escolar em grupos de
formação permanente e reuniões pedagógicas;
" II - construção, acompanhamento e avaliação do Projeto Políti-
co-Pedagógico da Unidade Escolar;
" III - aperfeiçoamento profissional; e/ou
" IV - atividades de interesse da Unidade Escolar e da Secretaria
Municipal da Educação.
§ 1° As Unidades Escolares deverão, ao início de cada período letivo e por
ocasião do planejamento escolar, definir e encaminhar à Secretaria de
Educação o plano de horas destinadas ao trabalho pedagógico coletivo.
§ 2º O docente poderá ter faltas justificadas de até 2 (duas) horas aulas
por 6 dias no ano, não podendo ultrapassar uma ausência no mês, sendo
que o excedente será considerado falta dia injustificada, para fins de
apontamento na folha de pagamento e registro na ficha Cem.
§ 3º As ausências para realização de cursos, quando previamente autori-
zadas pela Secretaria Municipal de Educação, não serão consideradas
para efeito do parágrafo anterior.
§ 4º Para fins do parágrafo anterior, as falta-aulas serão computadas de
acordo com as horas de trabalho cumpridas com alunos, em Horário de
Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC) e Horário de Trabalho Pedagógico
Individual (HTPI).
Art. 25 Para fins desta Lei, a hora-aula e hora de trabalho pedagógico são
compostas por 50 (cinquenta) minutos.
Art. 26 O Docente designado para função de confiança da Classe de
Especialistas terá jornada de 40 horas semanais durante o período de
designação, retornando à jornada correspondente ao seu cargo efetivo e
campo de atuação quando exonerado da função de confiança.
Art. 27 No caso de insuficiência de aulas do componente curricular ou de
disciplinas afins para compor o bloco mínimo exigido para a jornada
"completa" do Professor de Educação Básica II, a ele serão atribuídas
funções em projetos pedagógicos, pela secretaria Municipal de Educação,
respeitada a carga horária correspondente a sua jornada de trabalho.
Art. 28 A jornada de trabalho dos Professores Adjuntos será prestada na
unidade escolar de lotação conforme designação da Secretaria Municipal
de Educação.

CAPÍTULO II
DAS FALTAS E ABONOS

Art. 29 Nenhum profissional da Educação Básica poderá faltar ao serviço
sem justificativa.
Parágrafo único: Considera-se justificativa o fato que, por sua natureza
ou circunstância possa constituir escusa ao não comparecimento.
Art. 30 As faltas serão consideradas justificadas nos seguintes casos:
I - Nascimento de filho: cinco dias
II - Casamento de funcionário: oito dias
III - Luto: até dois dias - por falecimento de avós, tios, padrasto, madras-
ta, cunhados, genros, noras, sogro(a),  e sobrinhos.
IV - até oito dias - por falecimento de cônjuge ou equiparados, pais, filhos,
netos, enteados e menores sob guarda ou tutela.
V - Doação de Sangue: um dia em cada doze meses de trabalho.
VI - convocação para cursos e outros eventos de formação por outro
Sistema de Ensino ao qual esteja vinculado.
VII - Licença profilática
Art. 31 O funcionário que faltar ao serviço requererá por escrito a justifi-
cativa ou falta, ao seu chefe imediato, no primeiro dia em que comparecer
à repartição, sob pena de indeferimento da ausência.
§ 1º O chefe imediato do funcionário decidirá sobre a classificação das
faltas, no prazo de três dias úteis.
§ 2º Para a falta ter justificativa deverá ser exigida prova do motivo
alegado pelo funcionário.
§ 3º As horas aulas injustificadas serão consideradas ausências e
registradas em Folha de pagamento para descontos.
§ 4º Decidido o pedido de justificação de falta, a comunicação da mesma
deverá ser encaminhada ao departamento competente apresentando do-
cumento comprobatório.
§ 5º A falta injustificada acarretará a perda da remuneração do dia corres-
pondente, do descanso semanal.
Art. 32 O profissional de educação terá direito a seis faltas abonadas por
ano, não podendo, a qualquer pretexto, exceder a uma por mês.
§ 1º Para efeito de falta abonada será sempre considerado o dia de forma
integral, não se admitindo a utilização de ausências na forma fragmenta-
da, ou seja, a soma de horas aulas.
§ 2º O somatório das ausências não justificadas do docente em um quinto
da jornada semanal será consignada falta dia para todos os fins.
§ 3º Abonada a falta, o funcionário terá direito ao vencimento correspon-
dente àquele dia de serviço.
§ 4º A falta abonada deverá ser programada com antecedência mínima de
quarenta e oito horas, exceto em situações imprevisíveis devidamente
comprovadas.
§ 5º Nos casos imprevisíveis de que trata o parágrafo anterior a notifica-
ção do abono deverá ser feita pelo profissional de educação no primeiro
que comparecer ao serviço.
Art. 33 As ausências do local de trabalho, somente serão permitidas após
a autorização do chefe imediato.
Parágrafo único - As horas/aulas injustificadas serão consideradas ausên-
cias e registradas em Folha de pagamento para eventuais descontos.
Art. 34 As faltas injustificadas interrompem o bloco aquisitivo de benefí-

cios para Licença Prêmio previstos em lei, bem como a participação em
processo de Evolução Funcional.

CAPÍTULO III
DA CARGA SUPLEMENTAR DE TRABALHO DOCENTE

Art. 35 O Docente poderá ampliar as horas de trabalho prestadas, median-
te atribuição de Carga Suplementar de Trabalho Docente para:
I - horas de trabalho destinadas à implementação de projetos e programas
curriculares temporários específicos da Unidade Escolar e da Secretaria
Municipal de Educação;
II - para o exercício de substituição eventual ou temporária de outro
docente do mesmo campo de atuação ou de campo de atuação diverso,
desde que habilitado.
§ 1° Entende-se por Carga Suplementar de Trabalho de Docente (CSTD)
as horas de trabalho prestadas pelo Docente que excederem às horas-
aulas da jornada de trabalho em que estiver incluído, até o limite de 48
(quarenta e oito) horas-aulas semanais de trabalho docente.
§ 2° A remuneração da Carga Suplementar de Trabalho Docente (CSTD)
de trabalho corresponderá às horas de trabalho efetivamente prestadas,
cessando no caso de ausências ou licenças a qualquer título.
§ 3° A remuneração da Carga Suplementar de Trabalho Docente (CSTD)
de trabalho corresponderá às horas de trabalho descritas no parágrafo 1º
desta Lei.
Art. 36 A Carga Suplementar de Trabalho de Docente (CSTD) será atribu-
ída mediante regulamentação da Secretaria Municipal de Educação, obe-
decida à lista classificatória de atribuição de classes e aulas.
Parágrafo único: Após opção da jornada, incluindo a carga suplementar
pelo Docente, o mesmo não poderá declinar das aulas atribuídas durante
o ano letivo.

CAPÍTULO IV
DA ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E AULAS

Art. 37 O processo de atribuição de classes e de aulas orienta-se pelos
seguintes objetivos:
I - fixar a lotação dos docentes nas unidades escolares municipais de
acordo com o campo de atuação;
II - atribuir jornada e carga suplementar ao Docente;
III - definir períodos e horários de trabalho dos Docentes, conforme o
campo de atuação;
IV - viabilizar o cumprimento de trabalho pedagógico coletivo na unidade
escolar.
§ 1º A atribuição a que se refere o caput deste artigo será realizada,
anualmente, findo o período de organização das Unidades Escolares, ou
semestralmente, de acordo com a modalidade de ensino.
§ 2º A convocação para atribuição de classes, aulas ou unidades escola-
res e a publicação da lista de classificação dos docentes e diretores da
rede municipal será feita através de edital a ser publicado no Semanário
Oficial com antecedência de 5 (cinco) dias úteis.
§ 3º É obrigatório o comparecimento pessoal do profissional por ocasião das
atribuições de aulas ou unidades, sendo facultada a outorga de procuração
no caso de impossibilidade de comparecimento por qualquer motivo.
Art. 38 A Atribuição de Classes e de Aulas será regulamentada pela
Secretaria Municipal de Educação, que definirá critérios para a classifica-
ção dos Docentes, devendo adotar, entre outros:
I - o tempo de serviço no cargo; e
II - a atualização profissional.
Parágrafo único. Em caso de empate na lista classificatória, será conside-
rado:
I - tempo de serviço público;
II - tempo na unidade escolar de lotação;
III - número de filhos;
IV - idade.
Art. 39 O tempo de serviço do Docente titular de classe e/ou aulas será
valorizado na seguinte ordenação:
I - no Magistério Público Municipal de Avaré e no campo de atuação;
II - na Unidade Escolar e no campo de atuação.
Art. 40 Obedecida a classificação, a atribuição de classes e aulas cumpri-
rá as seguintes fases e procedimentos, respeitada sempre a habilitação:
I - Atribuição de Classes ao Professor de Educação Básica I:
Fase 1
1 - Atribuição, pelo Diretor, de classes nas Unidades Escolares, aos
Docentes ali lotados, conforme lista de classificação;
1.1- Atribuição, pelo Diretor, de classes nas Unidades Escolares, aos
Docentes municipalizados, ali lotados, conforme lista de classificação;
Fase 2
2 - Atribuição das classes que permaneceram sem titular ("classe livre"),
nas diversas Unidades Escolares, pela Secretaria Municipal de Educação,
atendendo-se, nesta ordem:
2.1 - adidos que deixaram de titularizar uma classe e remoção obedecendo
à lista classificatória por tempo de serviço e títulos;
2.2 - adidos lotados na secretaria obedecendo à lista classificatória por
tempo de serviço e títulos;
Fase 3
3 - Atribuição de classes em substituição temporária, pela Secretaria
Municipal de Educação, atendendo-se, nesta ordem:
3.1 - Docentes declarados adidos e não atendidos na Fase 2;
3.2 - Professor da Educação Básica I pela lista classificatória por tempo
de serviço e títulos que pleitearam fazer substituição em Unidade Escolar
diversa;
3.3 - Professor Monitor;
3.4 - Professor Adjunto;
Fase 4
4 - Atribuição de carga suplementar docente na seguinte ordem:
4.1 - Professor da Educação Básica I pela lista classificatória por tempo
de serviço e títulos que pleitearam fazer substituição em Unidade Escolar
diversa;
4.2 - Professor Monitor;
4.3 - Professor Adjunto.
4.4 - Professor de Educação Básica II, em caráter excepcional, habilitado

mediante atribuição de carga suplementar docente.
II - Atribuição de Aulas ao Professor de Educação Básica II:
Fase 1: Atribuição, pelo Diretor das unidades escolares, das aulas dispo-
níveis na sede conforme opção de jornada do professor, sendo dois
terços desta com alunos e um terço de horas para estudos pedagógicos.
Fase 2: Atribuição, pela Secretaria de Educação, de aulas livres  remanes-
centes e ou em substituição nas diversas unidades escolares para
complementação da jornada, atribuição de sede com aulas livres para o
docente adido e opção de remoção de sede obedecendo a lista classificatória
por tempo de serviço e títulos.
Fase 3: Atribuição de aulas do componente curricular e ou afins para carga
suplementar, obedecendo a lista classificatória.
3.1 -  Professor de Educação Básica II;
3.2 -  Professor de Educação Básica I em caráter excepcional;
3.3 - Professor Monitor, para compor sua jornada ou mediante carga
suplementar;
3.4 - Professor Adjunto para compor sua jornada ou mediante carga
suplementar.
III - Atribuição de Unidades Escolares para Diretores de Unidade Educaci-
onal:
1 - Atribuição de Unidades Educacionais sem diretor titular ("unidades
livres") para diretor adido e remoção obedecendo à lista classificatória por
tempo de serviço e títulos;
2 - Atribuição de Unidades Educacionais remanescentes, a integrantes da
classe de docente, por designação da Secretaria de Educação para atuar
em caráter de substituição temporária.
Art. 41 O Profissional de Educação Básica estável que se encontrar
afastado de sua unidade de lotação por restrição médica ou processo de
readaptação será encaminhado à Secretaria de Educação que designará
unidade de lotação para auxiliar nas atividades administrativas e ou peda-
gógicas, considerando as atribuições do seu cargo de origem e as limita-
ções de sua restrição médica.
Art. 42 O Profissional do magistério afastado de suas funções por decor-
rência de Sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar será encami-
nhado pela Secretaria de Administração, com a devida portaria, à Secre-
taria de Educação para que esta designe nova Unidade de trabalho.
Art. 43 Caberá ao Diretor de Unidade Educacional e à Secretaria Municipal
de Educação, em seus âmbitos de atuação:
I - adotar providências necessárias à divulgação, à execução, ao acompa-
nhamento e à avaliação das normas que orientarão o processo de atribui-
ção de classes e aulas dos docentes;
II - verificar, analisar e validar o tempo de serviço referente aos docentes
inscritos no processo de Atribuição de Classes e Aulas;
III - convocar os docentes da Unidade Escolar, inclusive os que se
encontrem afastados a qualquer título;
IV - classificar o docente de acordo com as normas desta Lei e demais
regulamentos expedidos pela Secretaria Municipal de Educação;
V - atribuir classes de acordo com a jornada de trabalho do docente;
VI - atribuir carga suplementar de trabalho docente obedecido o número
máximo permitido;
VII - compatibilizar o horário das classes e das Horas de trabalho Pedagó-
gico Coletivo que integram a jornada do docente com os turnos de funci-
onamento;
VIII - analisar e opinar quanto à acumulação de cargos de docentes
obedecidos os limites fixados na Constituição Federal e nesta Lei..
Art. 44 A Secretaria Municipal de Educação procederá à inscrição de
Docentes para projetos pedagógicos, mediante atribuição de Carga Suple-
mentar Docente, quando necessário.
Parágrafo único. As unidades escolares poderão inscrever seus Docentes
em projetos pedagógicos, desde que previamente aprovados pela Secre-
taria Municipal de Educação.

CAPÍTULO V
DA REMOÇÃO

Art. 45 Remoção é a movimentação dos Profissionais do Magistério
titulares de cargo efetivo de uma para outra unidade escolar, sem que se
modifique sua situação funcional na forma do regulamento.
Parágrafo único. O processo de remoção de que trata este capítulo não se
aplica aos docentes declarados adidos, aos docentes substitutos, aos
Professores Monitores e aos Professores Adjuntos.
Art. 46 O processo de remoção dos Docentes será regulamentado pela
Secretaria de Educação, sendo obrigatório observar os respectivos cam-
pos de atuação e habilitações específicas.
Art. 47 A remoção ocorrerá de uma unidade escolar para outra da Rede
Municipal de Ensino a pedido, atendida a conveniência do serviço e obser-
vada a data da última remoção.
Art. 48 O Docente afastado de seu cargo para o exercício de função de
confiança poderá ser removido para atender necessidade da Secretaria
Municipal de Educação.
Art. 49 A remoção poderá ocorrer:
I - por classificação;
II- por permuta.
Art. 50 Os critérios de pontuação para remoção por classificação serão
estabelecidos anualmente em edital específico, expedido pela Secretaria
Municipal de Educação, atendidos os seguintes critérios mínimos:
I - tempo de serviço público na Rede Municipal de Ensino de Avaré;
II - títulos de formação e capacitação profissional, sendo:
a) pós-graduação, doutorado e mestrado na área de educação;
b) licenciatura na área de educação não exigida para o exercício do cargo;
c) cursos de aperfeiçoamento, especialização ou capacitação na área de
educação.
III - participação em comissões, fóruns ou organização de cursos de
aprimoramento pedagógico;
IV- certificados de aprovação em concursos públicos no Município de
Avaré, na área de atuação e ainda não utilizados para ingresso.
§ 1º Haverá desconto na pontuação do Profissional do Magistério que
apresentar faltas não justificadas e afastamentos, conforme Estatuto
dos Funcionários Públicos de Avaré.
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§ 2º Havendo empate na lista de classificação, o critério para desempate
considerará:
I - o maior tempo no magistério municipal de Avaré;
II - menor número de faltas nos últimos 12 (doze) meses.
Art. 51 A remoção por permuta será realizada em período diverso à
remoção por classificação e só será admissível no período compreendido
entre o término de um ano letivo e o início do outro.
Art. 52 A remoção por permuta pode ocorrer a pedido de 2 (dois) Docentes,
2 (dois) Professores Coordenadores Pedagógicos ou de 2(dois) Diretores
de Escola que requeiram mudança das respectivas unidades escolares de
exercício dos cargos e durante o período de inscrição, a critério da Secre-
taria Municipal de Educação.
§ 1° Somente será concedida remoção por permuta aos interessados que:
I - tiverem cumprido o estágio probatório;
II - não tenham sido declarados excedentes na unidade de exercício do cargo;
III - não se encontrarem sob condição de readaptação;
IV - precisem cumprir mais de 02 (dois) anos para completar o tempo de
serviço necessário à aposentadoria;
V - não tenham sido contemplados com remoção por permuta em período
inferior a 02 (dois) anos;
VI - não tenham sofrido pena de advertência ou suspensão no último ano
letivo.
§ 2° Os Docentes beneficiados pela remoção por permuta ficam obriga-
dos a permanecer em exercício nas unidades para a qual se removeram
pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos.
§ 3° O despacho que indeferir o pedido de permuta deverá conter expres-
samente as razões fáticas e legais que o justifique.

CAPÍTULO VI
DA ACUMULAÇÃO DE CARGOS

Art.53 A acumulação de cargos pelos Profissionais do Magistério, nos
termos do art. 37, XVI, da Constituição Federal, observará as seguintes
exigências:
I - o somatório da jornada semanal dos cargos acumulados na rede
municipal de ensino do Município de Avaré não pode exceder o limite de 70
(setenta)horas;
II - deve haver compatibilidade de horários, consideradas também as
Horas Atividade que integram a jornada de trabalho;
III - deve ser observado o intervalo para trânsito entre os locais de
exercício dos cargos acumulados.
§ 1° É dever do Docente informar sobre o acúmulo:
I - até 30 dias após o ingresso, se já for titular de outro cargo público;
II - anualmente, até 30 dias após o início do ano letivo, enquanto durar a
acumulação dos dois cargos públicos.
§ 2° É dever do Diretor de Escola averiguar o cumprimento das condições
de acúmulo de cargos.

CAPÍTULO VII
DA SUBSTITUIÇÃO

Art. 54 A substituição do Docente se dá nas seguintes modalidades:
I - eventual: quando o docente titular faltar ou estiver afastado da docência
ou de licença por até 15 dias;
II - temporária: quando o docente titular estiver designado para funções de
confiança nos termos desta lei ou afastado da docência ou em licença nos
termos da legislação municipal vigente, por período igual ou superior a 15
dias.
§ 1° A substituição de docentes de que trata este artigo não ultrapassará
o último dia letivo do Calendário Escolar.
§ 2° O total de horas em substituição não poderá ultrapassar 48(quarenta
e oito) horas aulas semanais de trabalho.
§ 3° A substituição eventual do Docente será atribuída, nesta ordem:
I - ao Professor Monitor;
II -ao Professor Adjunto;
III - ao Docente declarado adido;
IV - aos Docentes titulares de classes ou aulas, a título de Carga Suple-
mentar Docente.
§ 4° A substituição temporária do Docente será atribuída, nesta ordem:
I - ao Docente declarado adido;
II - aos Docentes titulares de classes ou aulas, a título de carga suplementar;
III - ao Professor Monitor;
IV - ao Professor Adjunto.
§ 5º Admite-se a contratação por tempo determinado de professores
devidamente habilitados para docência em substituição, nos termos do
art. 37, IX da Constituição Federal:
I - quando o módulo da unidade escolar estiver comprometido em mais de
50% com substituições temporárias;
II - para substituição temporária de Professor de Educação Básica II,
quando não houver disponibilidade de Docente para assumir a substitui-
ção mediante atribuição de carga suplementar.
§ 6º O contrato por tempo determinado poderá ser rescindido quando o
contratado se ausentar por mais de três dias consecutivos, sem motivo
justificado.
Art. 55 Haverá substituição para o exercício dos cargos ou das funções
de confiança que integram a Classes de Especialistas da Educação nos
casos de ausências superiores a 30 (trinta) dias consecutivos.
§ 1º. Os critérios para substituição dos docentes designados para as funções
de confiança serão fixados pela Secretaria Municipal da Educação.
§ 2º. O profissional afastado para função de confiança que se ausentar
por mais de 30 (trinta) dias consecutivos será afastado da função e
retornará ao cargo de origem.

CAPÍTULO VIII
DA READAPTAÇÃO

Art.56 A readaptação do Profissional do Magistério consiste no exercício
de atribuições próprias do Magistério compatíveis com sua situação de
saúde, sem alteração de cargo, conforme laudo laboral descritivo, em
unidade escolar ou unidades da Secretaria Municipal de Educação, obser-
vados os seguintes requisitos:
I - a readaptação não acarretará diminuição da remuneração ou das van-
tagens obtidas no cargo;

II - a jornada de trabalho do readaptado será a mesma do cargo em que se
deu a readaptação, sendo vedada a atribuição de carga suplementar de
trabalho;
III - não participarão do processo de atribuição de classes e aulas enquan-
to na condição de docentes readaptados;
IV - havendo restabelecimento da capacidade de trabalho, assim consta-
tado em inspeção médica municipal ou outro procedimento indicado pela
Administração Municipal, cessa a readaptação, devendo o readaptado
retornar ao exercício do cargo originário;
V - o readaptado não pode, sob qualquer pretexto, negar-se a se submeter
à inspeção médica periódica, que será realizada mediante norma estabelecida
pela Secretaria Municipal de Administração.
Parágrafo único. Caberá à Secretaria Municipal de Educação em sintonia
com procedimentos emanados pela Secretaria Municipal de Administração
regulamentar os critérios e procedimentos para definir atribuições e local
de exercício dos profissionais do magistério readaptados.

CAPÍTULO IX
DO CALENDÁRIO, DAS FÉRIAS E DO RECESSO ESCOLAR

Art. 57 A Secretaria Municipal de Educação fixará anualmente o Calendá-
rio Escolar, o qual deverá conter os dias letivos determinados pela legis-
lação, as férias anuais regulamentares, o recesso escolar, os dias desti-
nados ao planejamento e avaliação do Projeto Pedagógico da Escola, bem
como os feriados legalmente instituídos e outros que contribuem para
composição dos dias letivos a serem cumpridos na unidade escolar.
§ 1° Os Docentes sujeitam-se ao cumprimento do Calendário Escolar
disposto no "caput" deste artigo.
§ 2° Não se configuram horas extraordinárias de trabalho o tempo despendido
pelos Docentes para o cumprimento do Calendário Escolar.
§ 3° No caso de suspensão de aulas por determinação superior,o Docente
não sofrerá descontos e fica obrigado à reposição das aulas, para cumpri-
mento do calendário escolar.
Art. 58 O recesso escolar:
I - será concedido em períodos determinados no Calendário Escolar,
devendo ser resguardado o cumprimento dos dias letivos anuais para
cada unidade escolar;
II - é considerado período de efetivo exercício.
Parágrafo único. No período de recesso o profissional do magistério
poderá ser convocado pela Secretaria Municipal de Educação para partici-
pação em cursos, congressos, simpósios e demais atividades considera-
das relevantes pela secretaria.
Art. 59 Caso a Docente esteja em licença gestante no período dedicado às
férias pelo calendário escolar, ela poderá gozar suas férias imediatamente
após o término da licença.
Art. 60 O calendário das unidades escolares que atendem creches obser-
varão normas de gestão da Secretaria de Educação para fins de atendi-
mento da demanda dessa modalidade de educação infantil em especial:
I - elaboração, cumprimento e controle da escala de férias anuais dos
servidores do quadro da creche;
II - plano de atendimento às crianças da creche nos dias de recesso
escolar quando previstos e aprovados no calendário escolar.
Art. 61 As férias regulamentares serão gozadas conforme calendário
Escolar, exceto os seguintes Profissionais do Magistério, que gozarão
férias obrigatoriamente no mês de janeiro de cada ano:
I - os Profissionais do Magistério em restrição médica ou readaptação;
II- os Supervisores de Ensino;
III - os Diretores de Unidade Escolar;
IV - Professores Coordenadores Pedagógicos.
Parágrafo único. É vedada a compensação em férias de qualquer falta ao
trabalho.

CAPÍTULO X
DAS LICENÇAS

Art. 62 Os Profissionais do Magistério Municipal poderão licenciar-se ou
afastar-se do exercício das atribuições dos cargos e funções observadas
conforme normas do Estatuto dos Funcionários Públicos.
§ 1º Poderá ser concedida Licença para Exercício de Função de Confiança
do Magistério quando o Profissional do Magistério em situação de acúmulo
de cargos no Município for designado para exercício de função de confi-
ança, observado que durante o período da licença o Profissional do Magis-
tério:
I - não perceberá a remuneração do cargo de que está licenciado;
II - não terá prejuízo na contagem de tempo de serviço, que será conside-
rado como efetivo exercício para todos os fins;
III - poderá optar pelo desconto e pagamento da contribuição previdenciária
relativa ao cargo de que está licenciado.
§ 2º Quando o Profissional do Magistério fizer a opção descrita no inciso III
do parágrafo anterior, o Município deverá recolher a cota patronal corres-
pondente.
Art. 63 - O profissional da Educação Básica estável poderá ser afastado
ou terá direito a faltas justificadas sem perda salarial ou de benefícios
para cursar pós-graduação stricto sensu em nível de mestrado, doutorado
ou pós-doutorado reconhecidos pelo MEC.
§ 1º O afastamento acima citado não poderá exceder 2% (dois) por cento
dos profissionais estáveis da rede municipal de ensino.
§ 2º O profissional da Educação Básica contemplado com o direito citado
no parágrafo anterior deverá prestar serviços à rede municipal de ensino
por no mínimo dois anos, sob pena de ressarcir o erário pelo período que
ficou afastado.
§ 3º O afastamento citado no caput deste artigo será regulamentado por
Decreto do Chefe da Administração Pública Municipal.

CAPÍTULO XI
DO EFETIVO EXERCÍCIO

Art. 64 São considerados como efetivo exercício para todos os fins os
dias trabalhados acrescidos de:
I - as licenças regularmente concedidas de acordo com o artigo 12 do
Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração da Educação Básica;
II - férias regulamentares;
III - faltas por motivo de acidente de trabalho;

IV - doação de sangue na forma prevista em lei;
V - júri ou outros serviços obrigatórios por lei;
VI - faltas abonadas.
Art. 65 Não são considerados como efetivo exercício no magistério públi-
co municipal para os efeitos do artigo anterior os dias de:
I - suspensão disciplinar;
II - faltas injustificadas.
Art. 66 Para a aquisição da licença prêmio aplicam-se as regras definidas
no Estatuto dos Funcionários Públicos, observando-se a aplicação do
disposto no art. 104 da Lei nº 315 de 23 de maio de 1995.

CAPÍTULO XII
DO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

Art. 67 Fica instituído, como atividade permanente na Secretaria Municipal
de Educação, o desenvolvimento profissional dos servidores do Quadro
do Magistério.
Art. 68 Desenvolvimento profissional, para os efeitos desta Lei, é a
capacitação do servidor do Magistério em cursos de formação, especiali-
zação ou outra modalidade, em instituições de ensino autorizadas e reco-
nhecidas pelo Conselho Nacional de Educação.
Parágrafo único. São objetivos da capacitação:
I - estimular o desenvolvimento funcional, criando condições próprias
para o aperfeiçoamento constante de seus servidores e a melhoria do
Sistema Municipal de Ensino.
II - possibilitar o aproveitamento da formação e das experiências anterio-
res em instituições de ensino e em outras atividades;
III - propiciar a associação entre teoria e prática;
IV - criar condições propícias à efetiva qualificação pedagógica de seus
servidores através de cursos, seminários, conferências, oficinas de tra-
balho, implementação de projetos e outros instrumentos para possibilitar a
definição de novos programas, métodos e estratégias de ensino, adequa-
das às transformações educacionais;
V - integrar os objetivos de cada Profissional do Magistério às finalidades
do Sistema Municipal de Ensino;
VI - criar e desenvolver hábitos e valores adequados ao digno exercício
das atribuições do Profissional do Magistério;
VII - promover a valorização do Profissional do Magistério.
Art. 69 A capacitação, baseada em programas objetivos e práticos, visará
prioritariamente:
I - a habilitação;
II - a complementação pedagógica;
III - as áreas curriculares carentes de Professor.
Art. 70 Compete à Secretaria Municipal de Educação:
I - identificar as áreas e servidores carentes de aperfeiçoamento e esta-
belecer programas prioritários;
II - planejar a participação do Profissional do Magistério nos programas de
aperfeiçoamento e adotar as medidas necessárias para que os afasta-
mentos que ocorrerem não cause prejuízo às atividades educacionais;
III - estabelecer a data de realização dos programas de capacitação
contínua, de modo que coincidam, preferencialmente, com os períodos de
recesso escolar.
Art. 71 Os programas de capacitação serão conduzidos:
I - sempre que possível, diretamente pela Secretaria Municipal de Educação;
II - através de contratação de especialistas ou instituições especializadas,
observada a legislação pertinente;
III - mediante encaminhamento do servidor a organizações especializadas,
sediadas ou não no Município;
IV - através da realização de programas de diferentes formatos utilizados,
também, os recursos da educação à distância em caráter emergencial;
Art. 72 Os programas de capacitação serão elaborados e organizados anual-
mente em articulação com a Secretaria Municipal de Administração a tempo de
se prever, na proposta orçamentaria, os recursos para sua implementação.
Art. 73 Independentemente dos programas de capacitação a Secretaria
Municipal de Educação deve realizar reuniões para estudo e discussão de
assuntos pedagógicos e divulgação e análise de leis, bem como de nor-
mas legais e aspectos técnicos referentes à educação e à orientação
educacional, para propiciar seu cumprimento e execução.
Art. 74 A Secretaria Municipal de Educação proverá os recursos financei-
ros necessários para que o Profissional do Magistério, convocado ou
designado para participar dos programas de capacitação, possa locomover-
se e manter-se afastado do Município para frequentar cursos e outras
modalidades de treinamento.
Parágrafo único. Na hipótese de haver mais servidores inscritos do que o
número de vagas oferecidas nos cursos ou em outras modalidades de
treinamento caberá à Secretaria Municipal de Educação estabelecer crité-
rios para priorizar, dentre os inscritos, a escolha dos participantes aos
programas de capacitação.
Art. 75 É considerada falta justificada a ausência do Profissional do Magis-
tério que seja convocado para cursos e outros eventos de formação por
outro Sistema Municipal de Ensino ao qual esteja vinculado, desde que tais
eventos sejam previamente aprovados pela Secretaria Municipal de Educa-
ção como desenvolvimento profissional nos termos deste Capítulo.
Parágrafo único. Os Profissionais do Magistério deverão apresentar com-
provação do comparecimento no dia imediato ao de sua realização a
autoridade competente.

CAPÍTULO XIII
DOS DIREITOS E DEVERES

Art. 76 Além dos direitos previstos no Estatuto dos Funcionários Públicos
constituem direitos dos Profissionais do Magistério:
I - ter acesso a informações educacionais, bibliografia, material didático e
outros instrumentos, bem como contar com assessoria pedagógica que
auxilie e estimule a melhoria de seu desempenho profissional e a amplia-
ção de seus conhecimentos;
II - ter assegurada a oportunidade de frequentar cursos de formação,
atualização e especialização desde que não represente redução da jornada
ou prejuízo dos dias letivos, dando autonomia a chefia imediata para
autorizar a dispensa, tendo o mesmo preservado os direitos de atualização
e aperfeiçoamento;
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III - dispor, no ambiente de trabalho, de instalações e material técnico-
pedagógico, suficientes e adequados, para exercer com eficiência e efi-
cácia suas funções;
IV - igualdade de tratamento no plano administrativo-pedagógico, indepen-
dentemente do vínculo funcional;
V - participação como integrante do Conselho de Escola em estudos e
deliberações que se refiram ao Processo Educacional;
VI - receber remuneração de acordo com o disposto na legislação vigente;
VII - participar do processo de planejamento, execução e avaliação das
atividades;
VIII - ter liberdade de expressão, manifestação e organização, em todos
os níveis, especialmente na Unidade Escolar,
IX - reunir-se na Unidade Escolar, para tratar de assuntos de interesse da
categoria e da educação em geral, sem prejuízo das atividades escolares;
X - ter acesso à formação sistemática e permanente através da Secretaria
Municipal de Educação ou outras instituições e órgãos oficiais;
XI - receber auxílio para a publicação de trabalho e livros didáticos ou
técnico científicos, quando solicitado e aprovado pela Secretaria Munici-
pal de Educação;
XII - receber, através dos serviços especializados de educação, Assistên-
cia ao exercício profissional.
Art. 77 Além dos deveres previstos no Estatuto dos Funcionários Públicos
constituem deveres de todos os Profissionais do Magistério:
I - conhecer e respeitar as leis;
II - preservar os princípios, os ideais e fins da Educação brasileira e dos
Planos Nacional e Municipal de Educação, através de seu desempenho
profissional;
III - empenhar-se em prol do desenvolvimento do aluno, utilizando proces-
sos que acompanhem o progresso científico da Educação;
IV - participar das atividades educacionais que lhes forem atribuídas por
força das suas funções dentro de seu horário de trabalho;
V - comparecer ao local de trabalho com assiduidade e pontualidade,
executando suas tarefas com eficiência, zelo e presteza;
VI - manter o espírito de cooperação e solidariedade com a equipe escolar
e a comunidade em geral;
VII - incentivar a participação, o diálogo e a cooperação entre alunos,
educadores e a comunidade em geral, visando à construção de uma
sociedade democrática;
VIII - promover o desenvolvimento do senso crítico e da consciência
política do aluno, bem como prepará-lo para o exercício consciente da
cidadania e para o trabalho;
IX - respeitar o aluno como sujeito do processo educativo e comprometer-
se com a eficácia de seu aprendizado;
X - comunicar à autoridade imediata as irregularidades de que tiver conhe-
cimento, na sua área de atuação, ou às autoridades superiores, no caso
de omissão por parte da primeira;
XI - assegurar a efetivação dos direitos pertinentes à criança e ao adoles-
cente, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, comunicando
à autoridade competente aos casos de que tenha conhecimento, envol-
vendo suspeita ou confirmação de maus-tratos;
XII - fornecer elementos para a permanente atualização de seus registros
junto aos órgãos da Administração Municipal;
XIII - considerar os princípios psicopedagógicos, a realidade socioeconômica
da clientela escolar, as diretrizes da Política Educacional na escola e
utilização de materiais, procedimentos didáticos e instrumentos de avali-
ação do processo ensino-aprendizagem;
XIV - participar do Conselho Escola e acatar as suas decisões, em confor-
midade com a legislação vigente;
XV - participar do processo de planejamento, execução e avaliação das
atividades escolares;
XVI - empenhar-se para o fortalecimento da prática pedagógica contribuin-
do para a troca de aprendizagem nas horas de trabalho coletivo da unidade
escolar;
XVII- assegurar ao aluno a participação nas atividades escolares indepen-
dentemente de qualquer carência material.
Parágrafo único. Os Profissionais do Magistério que descumprirem o
disposto neste artigo ficarão sujeitos às penalidades previstas no Estatu-
to dos Funcionários Públicos de Avaré.

TÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 78 São destinados à extinção na vacância os seguintes cargos:
I - Professor Monitor
II - Professor de Educação Especial
§ 1º - Os titulares dos cargos de Professor Monitor:
I - são Profissionais do Magistério que integram a Classe se Docentes;
II - manterão suas atribuições e jornadas;
III - serão lotados na Secretaria Municipal de Educação que providenciará
sua distribuição nas Unidades Escolares por período necessário para:
a) atender as necessidades de atendimento ao educando;
b) atuar em substituição eventual e temporária;
IV - terão preferência nas substituições em relação aos docentes de
contratação tempo
§ 2º Os titulares dos cargos de Professor de Educação Especial:
I - são Profissionais do Magistério que integram a Classe de Docentes;
II - manterão suas atribuições originais; e
III - submetem-se às regras de jornada aplicáveis ao Professor da Educa-
ção Básica II.
Art.79 Caso seja detectado prejuízo à continuidade dos trabalhos durante
o período letivo do ano de promulgação desta Lei, a Secretaria Municipal
de Educação poderá conceder licença especial aos Profissionais do Ma-
gistério que, na data da promulgação desta Lei, acumulem cargos e
estejam designados para função de confiança do Magistério nas seguin-
tes condições:
I - a licença especial será concedida para um dos cargos, mediante opção
do Profissional do Magistério;

II - a licença especial será concedida para gozo até dezembro do ano de
promulgação desta Lei, sem prejuízo dos vencimentos e demais vanta-
gens;
III - o Profissional do Magistério que optar pela licença especial, nos
termos deste artigo, não terá direito à Gratificação pelo Exercício de
Função de Confiança.
Artigo 80 Aos Professores de Educação Básica II (PEB II) admitidos até a
data do início de vigência da presente Lei fica assegurado o direito de
opção de uma das seguintes jornadas:
a) jornada reduzida de 12 (doze) horas aulas semanais;
b) jornada básica de 24 (vinte e quatro) horas aulas semanais;
c) jornada completa de 30 (trinta) horas aulas semanais e
d) jornada integral de 39 (trinta e nove) horas aulas semanais.
§ 1º A opção de que trata o caput deste artigo será efetivada, por escrito,
no prazo de até 60 (sessenta) dias da vigência da presente Lei para
aplicação no letivo de 2017.
§ 2º Feita a opção na forma disposta no parágrafo anterior, esta não
poderá ser reduzida, sendo admitida a ampliação, de forma definitiva, até
o limite da jornada completa.
§ 3º O Professor de Educação Básica II, também poderá ampliar a sua
jornada do ano letivo subsequente à sua manifestação de interesse,
desde que esta intenção seja formalizada por escrito, no prazo fixado pela
secretaria, e haja disponibilidade de aulas livres e ou em substituição.

CAPÍTULO II
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 81 Acrescenta o inciso VI no artigo 167, da Lei 315/95 com a seguinte
redação:
"VI - remoção compulsória ou aproveitamento em funções com grau de
complexidade e remuneração equivalentes as do cargo de origem".
Art. 82 Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 03 de maio de 2016.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

Publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANA MARCIA CALIJURI
SUPERVISORA DA SECRETARIA

ANEXO I - ESTATUTO DO MAGISTÉRIO DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

DENOMINAÇÃO DO CARGO
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I e PROFESSOR DE EDUCA-
ÇÃO BÁSICA II
DESCRIÇÃO DO CARGO
Compete ao Professor de Educação Básica I e ao Professor de Educação
Básica II, guardadas as características específicas do campo de atuação:
" Participar da elaboração da proposta pedagógica de sua unidade
escolar;
" Cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica de
sua unidade escolar, e o calendário escolar;
" Elaborar programas e planos de aula, relacionando e confeccio-
nando material didático a ser utilizado, em articulação com a equipe de
orientação pedagógica;
" Ministrar aulas, repassando aos alunos os conteúdos definidos
nos planos de aula;
" Orientar os alunos na formulação e implementação de projetos
de pesquisa quanto ao seu formato e à seleção, leitura e utilização de
textos literários e didáticos indispensáveis ao seu desenvolvimento;
" Controlar e avaliar o rendimento escolar dos alunos;
" Estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor
rendimento;
" Encaminhar, bimestralmente, diário de classe contendo frequência,
descrição das atividades, conteúdos desenvolvidos e conceitos ao diretor
da U.E em que está lotado;
" Colaborar e participar na organização das atividades de articula-
ção da escola com as famílias e a comunidade;
" Participar de reuniões com pais e com outros profissionais de
ensino;
" Participar de reuniões e programas de aperfeiçoamento e outros
eventos, quando solicitado;
" Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamen-
to e à avaliação do processo ensino - aprendizagem e ao seu desenvolvi-
mento profissional;
" Participar de projetos de inclusão escolar, reforço de aprendiza-
gem ou correção de seus problemas junto aos alunos da rede municipal de
ensino;
" Participar de projetos de conscientização das famílias para a
necessidade do exercício da cidadania, ética, bem como frequência esco-
lar das crianças do município;
" Realizar pesquisas na área de educação;
" Executar outras atribuições afins.
Compete ao Professor de Educação Básica II da Educação Especial,
além do atendimento prestado ao aluno e das atribuições descritas acima:
" Participar da elaboração da proposta pedagógica da escola, arti-
culando, com gestores e professores, para que o Projeto Político Pedagó-
gico da instituição de ensino se organize coletivamente numa perspectiva
de educação inclusiva;
" Elaborar plano de trabalho que contemple as especificidades da
demanda existente na unidade e/ou na região, atendidas as novas diretri-
zes da educação especial, atuando de forma colaborativa com o profes-
sor da classe comum para a definição das adaptações curriculares que
favoreçam o acesso do aluno ao currículo e a sua interação no grupo;
" Participar das HTPC e/ou outras atividades coletivas programa-

das pela escola, promovendo a inclusão do aluno nas mesmas;
" Caberá ainda ao professor(a) especializado(a) viabilizar a educa-
ção escolar de alunos(as) que estejam impossibilitados de frequentar as
aulas em razão de tratamento de saúde que implique permanência prolon-
gada em domicílio ou internação hospitalar;
" Quando atuando em sala de recursos multifuncionais:
o Atuar, como docente, nas atividades de complementação ou
suplementação curricular específica que constituem o atendimento educa-
cional especializado dos alunos com necessidades educacionais especiais;
o Atuar, de forma colaborativa com o professor da sala comum
para a definição de estratégias pedagógicas que favoreçam o acesso do
aluno com necessidades educacionais especiais ao currículo e a sua
interação no grupo;
o Promover as condições para a inclusão dos alunos com neces-
sidades educacionais especiais em todas as atividades da escola;
o Orientar as famílias para o seu envolvimento e a sua participa-
ção no processo educacional;
o Informar a comunidade escolar acerca da legislação e normas
educacionais vigentes que asseguram a inclusão educacional;
o Participar do processo de identificação e tomada de decisões
acerca do atendimento às necessidades educacionais especiais dos alu-
nos;
o Preparar material específico para uso dos alunos na sala de
recursos;
o Orientar a elaboração de materiais didático-pedagógicos que pos-
sam ser utilizados pelos alunos nas classes comuns do ensino regular;
o Indicar e orientar o uso dos equipamentos e materiais específi-
cos e de outros recursos existentes na família e na comunidade;
o Articular com gestores e professores para que o Projeto Político
Pedagógico da unidade escolar organize-se coletivamente numa perspec-
tiva de educação inclusiva;
o A formação docente, de acordo com sua área específica, deve
desenvolver conhecimentos acerca de Comunicação Aumentativa e Al-
ternativa , sistema Braille, Orientação e Mobilidade , Soroban, Ensino da
Língua Brasileira de Sinais - Libras, Ensino da Língua Portuguesa para
Surdos, Atividades de vida diária, Atividades Cognitivas, Aprofundamento
e Enriquecimento Curricular, Estimulação Precoce, entre outros.
EXIGÊNCIAS
" Professor de Educação Básica I: Graduação em curso superior
de licenciatura plena em Pedagogia com habilitação específica ou em
Curso Normal Superior;
" Professor Educação Básica II: Graduação em curso superior  de
licenciatura plena em disciplinas específicas das áreas do currículo das
unidades escolares do sistema municipal de ensino de acordo com a
legislação vigente;
" Quando atuar em Educação Especial: graduação em curso supe-
rior de licenciatura plena em Pedagogia e Especialização em Educação
Especial obtida em curso superior a 360 horas reconhecido pelo MEC.
" Quando atuar em Educação Especial em Libras: graduação em
curso superior de licenciatura plena em Pedagogia e Especialização em
Educação Especial em Libras obtida em curso superior a 360 horas reco-
nhecido pelo MEC.

DENOMINAÇÃO DO CARGO
PROFESSOR ADJUNTO
DESCRIÇÃO DO CARGO
Compete ao Professor Adjunto:
" Realizar a substituição eventual e temporária do PEB-I e do PEB-II;
" Reger classes e ministrar aulas atribuídas a titulares de cargo
nos casos de substituição temporária, assumindo todas as atribuições do
docente substituído durante o período de substituição;
" Reger classes e ministrar aulas cujo número reduzido não justifi-
que o provimento de cargos;
" Participar da elaboração da proposta pedagógica da unidade es-
colar;
" Auxiliar na execução de material didático que subsidia a docência;
" Auxiliar o professor titular, em regência de classe;
" Atuar em processos de recuperação para alunos de menor rendi-
mento;
" Orientar os alunos a realizarem as tarefas de pesquisa e outras
atividades;
" Executar demais atribuições correlatas estabelecidas pelo Dire-
tor da Escola ou pela Secretaria Municipal de Educação.
" Atuar no exercício da docência, em regime de substituição e ou
como auxiliar de classe do PEB I, do PEB II e para o Reforço escolar.
EXIGÊNCIA PARA DESIGNAÇÃO
Professor Adjunto: Graduação em curso superior de licenciatura plena em
Pedagogia com habilitação específica ou em Curso Normal Superior.

DENOMINAÇÃO DO CARGO
SUPERVISOR DE ENSINO
DESCRIÇÃO DO CARGO
Compete ao Supervisor de Ensino:
" Viabilizar a política educacional da Secretaria Municipal de Edu-
cação, visando um melhor fluxo de informações ascendentes e descen-
dentes;
" Favorecer o intercâmbio e o aprimoramento das relações intra e
extra escolares, possibilitando que as Unidades de Ensino atinjam sua
autonomia, tendo a legislação vigente como base e o aluno como essên-
cia de todo o processo;
" Propor melhoria das relações interpessoais nas escolas, promo-
vendo a colaboração, a solidariedade, o respeito mútuo e o respeito às
diferenças dentro dos princípios éticos universais;
" Fortalecer a participação da comunidade, acompanhando e as-
sistindo programas de integração;
" Detectar as necessidades dos estabelecimentos de ensino no de-
correr do ano letivo, oferecendo subsídios administrativos e pedagógicos;
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" Analisar, acompanhar e aprovar o Projeto Político Pedagógico,
os Projetos Especiais, o Calendário Escolar, o horário dos professores e
demais profissionais que prestam serviços nas Unidades de Ensino,
redimensionando o processo quando necessário;
" Acompanhar e supervisionar o funcionamento das escolas, ze-
lando pelo cumprimento da legislação, normas educacionais e pelo padrão
de qualidade de ensino;
" Sugerir medidas para melhoria da produtividade escolar e orien-
tar encaminhamentos a serem adotados;
" Oferecer alternativas para superação dos problemas enfrenta-
dos pelas Unidades de Ensino, sempre através de decisões coletivas;
" Integrar e acompanhar o trabalho desenvolvido pelos profissio-
nais ligados à Administração e Coordenação, promovendo eventos que
ensejem a formação permanente dos educadores da Secretaria Municipal
de Educação;
" Realizar ações referentes aos processos de autorização e funci-
onamento das Escolas Particulares de Educação Infantil;
" Executar demais atribuições afins.
EXIGÊNCIA PARA NOMEAÇÃO
Graduação em Curso Superior de licenciatura plena em Pedagogia ou pós-
graduação na área de educação e 8 (oito) anos de efetivo exercício no
magistério.

DENOMINAÇÃO DO CARGO
DIRETOR DE UNIDADE EDUCACIONAL
DESCRIÇÃO DO CARGO
Compete ao Diretor de Unidade Educacional:
" Cumprir e /ou assegurar o cumprimento das disposições legais e
das diretrizes da Política Municipal de Educação e da Secretaria Municipal
da Educação;
" Coordenar a utilização do espaço físico da escola no que diz
respeito ao atendimento e acomodação da demanda, inclusive a criação e
supressão de classe, ouvido o Conselho de Escola, e considerando os
turnos de funcionamento e distribuição de classes por turno;
" Encaminhar os recursos e processos, bem como petições, re-
presentações ou ofícios a qualquer autoridade e/ou remetê-los devida-
mente informados a quem de direito, nos prazos legais;
" Autorizar a matrícula e transferência dos alunos;
" Aplicar as penalidades, de acordo com as normas estatutárias,
bem como as previstas nas normas disciplinares da escola, elaboradas
pelo Conselho da Escola e descritas no Projeto Político Pedagógico asse-
gurada ampla defesa aos acusados;
" Encaminhar mensalmente ao Conselho de Escola prestação de
conta sobre aplicação dos recursos financeiros, oriundos de qualquer
fonte;
" Apurar ou fazer apurar irregularidades de que venha a tomar
conhecimento no âmbito da escola, comunicando e prestando informa-
ções sobre as mesmas ao Conselho de Escola;
" Assinar, juntamente com o Secretário de Escola, todos os docu-
mentos relativos a Escola e os relativos à vida escolar dos alunos expe-
didos pela unidade;
" Conferir e expedir diplomas e certificados de conclusão de curso;
" Atribuir tarefas a servidores nomeados ou designados para pres-
tar serviços na escola;
" Controlar a frequência diária dos servidores, atestar a frequência
e pagamento do pessoal;
" Autorizar a saída do servidor durante o expediente;
" Delegar atribuições quando se fizer necessário;
" Comunicar ao conselho Tutelar todos os casos considerados
insolúveis pela Escola e que contribuam para o não aprendizado do alunado,
inclusive faltas injustificadas dos mesmos;
" Participar da elaboração do Projeto Político Pedagógico e acom-
panhar sua execução, em conjunto com a Equipe Escolar e o Conselho de
Escola;
" Participar da elaboração e acompanhar a execução de todos os
projetos da escola;
" Organizar com a equipe escolar as reuniões pedagógicas da
Escola;
" Diligenciar para que o prédio escolar e os bens patrimoniais da
escola sejam mantidos e preservados;
" Garantir a circulação e o acesso de toda a informação de interes-
se da comunidade e ao conjunto de servidores e educandos;
" Coordenar o processo de escolha e atribuição de classes, aulas
e turnos;
" Informar aos pais e responsáveis sobre a frequência, o rendi-
mento dos alunos bem como sobre a execução da proposta pedagógica;
" Executar demais atribuições afins.
EXIGÊNCIA PARA NOMEAÇÃO
Graduação em Curso Superior de licenciatura plena em Pedagogia ou pós-
graduação na área de Gestão Escolar e 8 (oito) anos de efetivo exercício
no magistério.

DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO DE CONFIANÇA
PROFESSOR COORDENADOR PEDAGÓGICO
DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DE CONFIANÇA
Compete ao Professor Coordenador Pedagógico:
" Participar do Projeto Político Pedagógico, auxiliando o Coordena-
dor nas atividades de planejamento curricular, observando as diferentes
propostas, articulando-as conjuntamente.
" Atuar nas Unidades de Ensino da Secretaria de Educação nas
diferentes modalidades de ensino.
" Elaborar a programação das atividades de sua área de atuação,
a partir das orientações oferecidas pela Secretaria Municipal de Educação,
assegurando a sua articulação com as demais programações de apoio
educacional.
" Acompanhar e avaliar o desenvolvimento da programação do
currículo.

" Prestar assistência técnica pedagógica aos professores visando
assegurar eficiência e eficácia do desempenho dos mesmos, para a
melhoria da qualidade de ensino.
" Organizar os encontros de trabalho pedagógico com professores.
" Participar das reuniões de pais e mestres interpretando a organi-
zação didática da escola para a comunidade.
" Participar e assessorar o processo de Projeto Político Pedagógico;
" Participar da execução do Projeto Político Pedagógico, junta-
mente com a equipe escolar e Conselho de Escola, coordenando e avali-
ando as propostas pedagógicas  de acordo com as modalidades de ensino
e turnos em funcionamento na Unidade Escolar;
" Participar da definição de propostas de articulação das diferen-
tes áreas de conhecimento, visando a superação da sua fragmentação e
garantindo a continuidade do processo de construção do conhecimento;
" Estimular, articular e avaliar os projetos da escola;
" Organizar, com o diretor e a equipe escolar, as reuniões pedagó-
gicas acompanhando e avaliando junto com a equipe docente o processo
contínuo de avaliação, nas diferentes atividades.
" Identificar, junto com a equipe escolar caso de educandos que
apresentem necessidades de atendimento diferenciado, orientando deci-
sões que proporcionem encaminhamentos adequados.
" Garantir os registros do processo pedagógico;
" Acompanhar o HTPI (Horário de Trabalho Pedagógico Individual)
dos professores com o objetivo de assistir e assessorar os mesmos no
planejamento, desenvolvimento e avanços de cada aluno analisando o
desempenho e realizando sondagens sempre em busca de melhoria da
aprendizagem.
EXIGÊNCIA PARA DESIGNAÇÃO
Graduação em Curso Superior de licenciatura plena em Pedagogia e 5
(cinco) anos de efetivo exercício no magistério.

DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO DE CONFIANÇA
VICE-DIRETOR DE UNIDADE EDUCACIONAL
DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DE CONFIANÇA
Compete ao Vice Diretor de Unidade Educacional:
" Assistir ao Diretor de Unidade Educacional no exercício de suas
competências, sem o prejuízo de suas funções no horário de trabalho;
" Responder pelas atribuições determinadas pelo Diretor;
" Substituir o diretor de unidade educacional em seus impedimen-
tos e ausências legais;
" Colaborar com o Diretor no desempenho das atribuições que lhe
são próprias;
" Participar da elaboração do Projeto Político Pedagógico;
" Acompanhar a execução das programações relativas aos núcle-
os administrativo, técnico-pedagógico e operacional mantendo o diretor
informado sobre o andamento das mesmas;
" Exercer funções de gestão da unidade escolar indicadas pela
Secretaria Municipal de Educação;
" Executar demais atribuições afins.
EXIGÊNCIA PARA DESIGNAÇÃO
Graduação em Curso Superior de licenciatura plena em Pedagogia ou pós-
graduação na área de educação e experiência anterior comprovada de, no
mínimo, 5 (cinco) anos em funções do magistério, dos quais pelo menos
3 (três) na rede municipal de ensino.

DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO DE CONFIANÇA
ASSESSOR TÉCNICO PEDAGÓGICO
DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DE CONFIANÇA
Compete ao Assessor Técnico Pedagógico:
" Assessorar a Secretaria Municipal de Educação, nas funções de
administração e planejamento do Sistema Municipal de Ensino;
" Elaborar, acompanhar e avaliar as políticas da educação;
" Elaborar, acompanhar e avaliar a Proposta Político Pedagógica
da Educação Básica para as instituições educacionais;
" Fornecer dados e informações que orientem a tomada de deci-
sões da Secretaria, na formulação de melhorias para a qualidade do
ensino;
" Elaborar projetos voltados para a educação profissional;
" Estabelecer parcerias com Universidades, Secretarias, Conse-
lhos e Fundações cujo objetivo é fortalecer a política de inclusão do aluno
com necessidades especiais;
" Coordenar  regularizar os regimentos escolares;
" Contribuir para a elaboração de regularizações necessárias aos
diversos setores da Secretaria Municipal de Educação;
" Coordenar a elaboração de projetos educativos, visando obter
recursos financeiros do governo federal e/ou organizações;
" Avaliar processos de convênios a fim de viabilizá-los e/ou, sub-
sidiar providências necessárias a sua continuidade, acompanhando-os
conforme procedimentos estabelecidos em normas legais vigentes;
" Supervisionar os convênios firmados com associações de pais
e mestres e prefeitura municipal que objetivem a manutenção das institui-
ções educacionais;
" Acompanhar atividades relacionadas aos projetos de constru-
ção, ampliação, reforma e adequação dos prédios escolares;
" Acompanhar a execução orçamentária e financeira da SME;
" Realizar outras atividades correlatas ao exercício da função.
EXIGÊNCIA  PARA DESIGNAÇÃO
Graduação em Curso Superior de licenciatura plena em Pedagogia ou pós-
graduação na área de educação e experiência anterior comprovada de, no
mínimo, 5 (cinco) anos de efetivo exercício no magistério municipal.

DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO DE CONFIANÇA
COORDENADOR TÉCNICO PEDAGÓGICO
DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DE CONFIANÇA
Compete ao Coordenador Técnico Pedagógico:
" Exercer assessoria técnico-pedagógica à Secretaria Municipal de
Educação com a finalidade da permanente melhoria da qualidade do ensi-

no, através do desenvolvimento de propostas curriculares adequadas;
" Participar da elaboração de propostas dos programas e projetos
de interesse e/ou impacto na educação municipal acompanhando e anali-
sando os resultados de sua implementação;
" Analisar resultados de avaliações e informações do sistema de
ensino municipal mediante relatório da supervisão de ensino e dos depar-
tamentos para subsidiar políticas, programas e projetos educacionais;
" Prestar assistência técnico-pedagógica à rede municipal de ensi-
no, com vistas a permanente melhoria do currículo escolar, devendo, para
tanto apropriar-se do conhecimento e dos avanços científicos do proces-
so ensino e aprendizagem;
" Atuar nas Unidades Escolares da Secretaria de Educação e no
órgão central da Secretaria nas diferentes modalidades de ensino redefinindo
ajustamentos segundo condições próprias de cada unidade escolar;
" Prestar assistência técnica pedagógica aos professores visando
assegurar eficiência e eficácia do desempenho dos mesmos, para a
melhoria da qualidade de ensino.
"  Organizar os encontros de trabalho pedagógico com professores.
" Adequar, difundir e aplicar mecanismos de acompanhamento,
controle e avaliação do planejamento e execução de programas e projetos;
" Atuar no planejamento, elaboração, implementação, coordena-
ção e avaliação dos projetos e programas de formação continuada desen-
volvida pela Secretaria Municipal de Educação ou em conjunto com outros
órgãos educacionais;
" Assessorar a equipe técnico-pedagógica das Unidades Escola-
res no desenvolvimento do seu trabalho, em especial de acompanhamen-
to das melhorias de práticas docentes em virtude dos programas de
capacitação realizados;
" Analisar, em profundidade, junto com os diretores, professores
coordenadores pedagógicos e supervisores de ensino e docentes, as
diretrizes curriculares nacionais para os diferentes níveis e modalidades
de ensino;
" Elaborar a programação das atividades de sua área de atuação,
assegurando a articulação com as demais programações do planejamento
da SME;
" Propor técnicas e procedimentos multidisciplinares para garantir
resultados globais  do ensino e da aprendizagem;
" Organizar os encontros de trabalho pedagógico com as equipes
das unidades escolares garantindo efetiva troca de saberes entre os
docentes e especialistas  das diferentes áreas do currículo;
" Garantir os registros da área pedagógica dando continuidade ao
processo de construção do conhecimento, às atividades de formação
permanente de professores e ao planejamento do arranjo físico e racional
dos ambientes especiais;
" Participar e assessorar o processo de elaboração do Projeto
Político Pedagógico;
- Na assessoria de suporte técnico educacional:
" Acompanhar atividades de análise e conciliação de contas em
todos os procedimentos normatizados para sua eficácia;
" Subsidiar a classificação e avaliação de receitas e despesas,
obedecendo a legislação específica;
" Analisar relatórios de dotações orçamentárias;
" Orientar a elaboração de quadros demonstrativos, relatórios e
tabelas para fins de avaliação dos gastos correntes com a educação;
" Elaborar estudos da pela orçamentária e financeira da secretaria
a fim de fornecer subsídios para elaboração da proposta orçamentária e
de movimentação financeira;
" Acompanhar pagamentos e recebimentos de acordo com a pro-
gramação financeira;
" Coordenar a elaboração de projetos educativos, visando obter
recursos financeiros do governo federal e/ou organizações;
" Executar atividades correlatas à função exercida.
EXIGÊNCIA  PARA DESIGNAÇÃO
Graduação em Curso Superior de licenciatura plena em Pedagogia ou pós-
graduação na área de educação e experiência anterior comprovada de, no
mínimo, 5 (cinco) anos em funções do magistério, dos quais pelo menos
3(três) na rede municipal de ensino.

DENOMINAÇÃO DO CARGO
ASSISTENTE TÉCNICO EM PSICOPEDAGOGIA
DESCRIÇÃO DO CARGO
Compete ao Assistente Técnico em Psicopedagogia:
" Apoiar gestores, professores coordenadores pedagógicos e pro-
fessores da escola, com o intuito de facilitar e ampliar o processo de
ensino e da aprendizagem, monitorando as práticas que possam interferir
nesse processo;
" Promover cursos de orientação para os professores;
" Colaborar com a instituição familiar, escolar, educacional, sani-
tária, identificar os obstáculos do desenvolvimento do processo de apren-
dizagem através de técnicas específicas de análise institucional e peda-
gógica;
" Apoiar os pais em reuniões ou oficinas programáticas para refle-
xão e atitude quanto a importância do seu papel no acompanhamento da
vida escolar e de educação dos filhos;
" Apoiar os professores na definição do perfil do aluno que apre-
senta defasagem no aprendizado;
" Instrumentalizar professores coordenadores pedagógicos e pro-
fessores com práticas especiais que auxiliem e promovam a melhoria do
rendimento escolar dos alunos;
" Informar sobre atitudes pedagógicas com dificuldades de elabo-
ração em todos os níveis;
" Implantar os recursos preventivos;
" Prestar assistência aos docentes e equipe escolar no diagnósti-
co dos alunos, mantendo atitude crítica de abertura e respeito em relação
às diferentes versões e encaminhando-os aos profissionais habilitados e
qualificados para os devidos atendimentos;
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" Buscar a ação efetiva junto aos especialistas, professores, alu-
nos e familiares, bem como reelaborar os papéis desempenhados pelos
profissionais, tendo como critério a integração grupal efetiva, revisar as
atribuições e tarefas a serem desempenhadas por cada elemento do
grupo em sua globalidade;
" Colaborar na construção do conhecimento, identificar obstácu-
los no processo de aprendizagem e conhecimento;
" Executar outras atividades correlacionadas com as tarefas aci-
ma descritas.
EXIGÊNCIA  PARA DESIGNAÇÃO
Graduação em Curso Superior de licenciatura plena em Pedagogia e pós-
graduação em Psicopedagogia em curso reconhecido pelo MEC .

DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO DE CONFIANÇA
DIRETOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO DA REDE MU-
NICIPAL DA EDUCAÇÃO
DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DE CONFIANÇA
Compete ao Diretor Técnico Administrativo e Pedagógico da Rede Munici-
pal da Educação:
" Planejar, coordenar e executar atividades inerentes à rede muni-
cipal de Educação, estabelecendo critérios para distribuição da carga
suplementar, remoção e permuta do corpo docente;
" Acompanhar as atividades curriculares e extracurriculares das
unidades escolares;
" Elaborar e acompanhar propostas de formação continuada e
projetos políticos pedagógicos;
" Acompanhar a situação dos quadros de pessoal das unidades;
" Desenvolver e aplicar projetos e política de ações destinadas a
Educação da esfera estadual e federal, provendo a retroalimentação de
dados;
" Elaborar e aplicar ações e políticas para elevação do IDEB do
município;
" Atender a comunidade objetivando a integração dos pais à escola;
" Executar atribuições afins determinadas pelo Secretário Munici-
pal da Educação.
EXIGÊNCIA  PARA DESIGNAÇÃO
Graduação em Curso Superior de licenciatura plena em Pedagogia ou pós-
graduação na área de educação e experiência anterior comprovada de, no
mínimo, 5 (cinco) anos em funções do magistério, dos quais pelo menos
3 (três) na rede municipal de ensino.

DECRETOS

Ouvidoria Municipal

3711-2500

Decreto nº, 4.477, de 04 de maio de 2016.
(Dispõe sobre elevação  de vagas do  Concurso Público 002/

2013 e dá outras providências.)

PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Considerando, necessidade da convocação de 01 (um) classi-
ficado de  PEB II- EDUCAÇÃO ESPECIAL   para provimento de
cargo efetivo, objetivando suprir a necessidade da EMEB Moacyr
Correia Parise e de outras unidades escolares, Secretaria Muni-
cipal da Educação, objetivando atender demanda de alunos AEE
(Atendimento Educacional Especializado), justificado através dos
oficios 261/2016/SME.
Considerando, que o Decreto nº 3793, de 31 de janeiro de 2014,
publicado em 01 de fevereiro de 2014, que homologa o resultado
final do Concurso Publico nº 002/2013, prorrogado pelo Decreto
nº 4400, de 14/01/2016, publicado em 16/01/2016,
D E C R E T A  : -
Artigo 1º - Fica elevada em mais 01 (uma) unidade o número de
vagas de PEBII - EDUCAÇÃO ESPECIAL e , do Concurso Público
002/2013.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 04 de maio de 2016.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

Decreto nº  4.478, de  04 de maio  de 2016.
(Dispõe sobre elevação  de vagas do Concurso Publico 003/

2013 e dá outras providências.)

PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Considerando, necessidade da convocação de 02 (dois) classi-
ficado de Enfermeiro- PSF e  e 04 (quatro) classificados de
Auxiliar de Enfermagem PSF, para provimento de emprego publi-
co, para atuar  nas USF Santa Elizabeth e USF Mario Emílio
Banwart, objetivando suprir composição de equipe da saúde da
família, justificado através da CI 342616/2016,
Considerando,  o Edital de Divulgação de resultado final do Con-
curso Publico nº 003/2013, homologado através do Decreto nº
3794, de 31 de janeiro de 2014, publicado em 01/02/2014, pror-
rogado através do Decreto nº 4399, de 14 de janeiro de 2016,
publicado em 16 de janeiro de 2016,
D E C R E T A  : -
Artigo 1º - Fica elevada em mais  02 (duas) unidades o número
de vaga de Enfermeiro - PSF e 04 (quatro) unidades  o número
de vagas de Auxiliar de Enfermagem - PSF,  do Concurso Público
nº 003/2013.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 04 de maio  de 2016.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

Decreto nº   4.479, de  04 de maio  de 2016.
(Dispõe sobre elevação  de vagas do Concurso Publico 004/

2013 e dá outras providências.)

PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Considerando, necessidade da convocação de 02 (dois) classi-
ficado de Servente de Limpeza - PSF, para provimento de em-
prego publico, para atuar  nas USF Santa Elizabeth e USF Mario
Emílio Banwart, objetivando suprir composição de equipe da
saúde da família, justificado através da CI 342616/2016.
Considerando, o Edital de Divulgação de resultado final do Con-
curso Publico nº 004/2013, publicado em 14/12/2013, homologa-
do através do Decreto nº 3829, de 07/03/2014, publicado em 15/
03/2014, prorrogado através do Decreto nº 4442, de 29/02/
2016, publicado em 05 de março de 2016,
D E C R E T A  : -
Artigo 1º - Fica elevada em mais  02 (duas) unidades o número
de vaga de Servente de Limpeza - PSF  ,  do Concurso Público nº
004/2013.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 04 de maio  de 2016.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

Decreto n.º 4.480, de  04 de maio de 2016.
(Declara Hóspede Oficial do Município o Sr. BENEDITO

MARQUES BALLOUK FILHO).

PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º - Fica declarado Hóspede Oficial do Município de Avaré,
o Sr. BENEDITO MARQUES BALLOUK FILHO, Grão Mestre Esta-
dual do Grande Oriente de São Paulo (GOSP), quando de sua
visita em nossa cidade, no dia 07 de maio de 2016.
Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 04 de maio de 2016.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

Decreto n.º 4.483, de  05 de maio de 2016.
(Dispõe sobre organização da Corregedoria do Conselho

Tutelar).

PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º - Fica organizada, na forma abaixo, a Corregedoria do
Conselho Tutelar:-
Representantes do Conselho Tutelar:
Gislene Cristina Paulo Hersoguenrath
Márcia Cristina Dias Baptista Mariano.
Representantes Conselho dos Direitos das Crianças e dos Ado-
lescentes:
Márcia Pinheiro da Silva
Bethânia Ward Rodrigues Cassetari.
Representante da Secretaria Municipal de Assistência e Desen-
volvimento Social:
Ana Lúcia Bakr.
Representante do Legislativo Municipal:
Maurício Alvarez.
Representante do Executivo Municipal :
Nahscir Mazzoni Negrão
Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 05 de maio de 2016.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO
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PORTARIAS

Portarias do Mês de ABRIL 2016
Nº DATA ASSUNTO
8174 01/04 Suspensão preventiva de empregado público - Daniel

Antonio de Castilho
8175 04/04 Abertura de Sindicância Administrativa - TC 1118/002/11
8176 04/04 Abertura de Sindicância Administrativa - TC 0999/002/11
8177 04/04 Gratificação de Função - Ermínio Osório Pinto Filho
8178 06/04 Exoneração de Funcionário - Cintia de Cassia Brisola
8179 06/04 Nomeação de Funcionário - Cíntia de Cassia Brisola
8180 06/04 Exoneração de Funcionário - Rosimary da Silva Gonçalves
8181 06/04 Nomeação de Funcionário - Rosimary da Silva Gonçalves
8182 06/04 Organização do Fórum Municipal da Educação
8183 06/04 Organização do Grupo de Trabalho - Comitê Gestor do

Transporte Escolar
8184 13/04 Reorganização da Comissão de Análise de Solicitações

Especiais da Secretaria Municipal da Saúde
8185 14/04 Instaura Sindicância Administrativa para apuração de

credito decorrente de pagamento sem cobertura
contratual

8186 14/04 Revogação de Portaria - Afastamento de Valderi da Silva
8187 19/04 Nomeação de funcionário - Isabel Cristina de Andrade
8188 20/04 Designação de Gestor e Responsável Técnico
8189 25/04 Instaura Sindicância Administrativa para apuração de

credito decorrente de pagamento sem cobertura
contratual

8190 27/04 Gratificação de Função - Magaly Aparecida Geraldi
8191 27/04 Revogação de Portaria - Mariliza Bovo de Oliveira
8192 28/04 Demissão de Funcionário - José Roberto Massotti
8193 29/04 Revogação de Portaria - Vera Lúcia Nilson dos Santos

AVARÉ, 07 DE MAIO DE 2016 SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ - N° 770 63



INEDITORIAIS

ATA da Reunião da CMPC dia 12/04/2016
Aos doze dias de abril de dois mil e dezesseis, reuniram-se na Biblioteca
Municipal de Avaré,na Rua Minas Gerais 279, Conselheiros do Conselho
Municipal de Politica de Avaré, conforme assinaturas em lista de presença
para Debater assuntos elencados na convocação para a Reunião Ordiná-
ria de Abril de 2016;
Aberta a reunião, o Presidente Guma Castellucci apresentou Solange
Queiróz e pediu para a mesma expor o Projeto "Balão sem fogo".
Foi apresentado um filme sobre os citados balões.
Foi aberto debate para a discussão da aprovação da realização do Festi-
val em Avaré.
Aprovado a realização do projeto Balão sem fogo.
Aberta a palavra ao conselheiro Aírton Vieira de Souza, que falou sobre a
sua posse na confederação Brasileira de Artes.
Aberta a discussão sobre a primeira parte do Plano Municipal de Cultura.
Os Conselheiros expuseram suas opiniões de forma livre porém todos os
pareceres foram favoráveis a aprovação do Plano Municipal de Cultura o
que o levou a ser  aprovado por unanimidade.
O Presidente do CMPC citou que após essa aprovação, será devolvido
oficialmente ao Secretário da Cultura para que possa receber a segunda
parte do referido plano para os estudos necessários.
A Conselheira Vice presidente Angela Golin salientou que a audiencia
pública deverá ser realizada com a leitura integral do PMC, expressando a
legitimidade da mesma e a conformidade legal, lembrando ainda que
devido a extensão do documento a audiencia podera ser realizada em dois
ou tres dias.
Finalmente a referida Conselheira Angela comentou sobre a importancia
da leitura desta primeira parte do PMC em confronto com o Plano Diretor
recém aprovado para a visualização de uma possível divergencia ou
incoerencia, e que irá fazer esse trabalho embora acredite não haver
nenhum tipo de problema.
Cumprida a pauta convocatoria o Presidente deixou a palavra livre e não
havendo nenhuma manifestação declarou encerrada a reunião Ordinária
do mes de abril de 2016 encerrada.
Eu Maria Fernanda Rondão de Freitas, designada secretária AD HOC para
esta reunião, na presença dos Conselheiros constantes da lista de presen-
ça redigi a presente ATA a qual será encaminhada eletronicamente para a
aprovação de todos.

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA  DO
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO

AMBIENTE - COMDEMA AVARÉ
02/03/2016

Às dezenove horas do dia 02 de março de 2015, na sede interina à Rua dos
Engenheiros, nº 26, com a presença dos conselheiros e convidados con-
forme lista de presença, teve início reunião ordinária deste Conselho
Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Avaré- COMDEMA. Esta reu-
nião é realizada na sede da Associação Regional dos Engenheiros de
Avaré - AREA por motivo de cessão gratuita do espaço por parte desta
entidade. O presidente, Sr. José Geraldo Dias Barreto dá início à reunião
agradecendo a presença de todos. A reunião teve início em segunda
chamada às 19h15 com quorum. Referente ao Loteamento Vila Jatobá,
questionou-se a necessidade de licenciamento para a implantação de uma
rede de drenagem de águas pluviais proveniente do loteamento e que está
sendo executada pela Prefeitura Municipal de Avaré e poderá afetar área
de terceiros. O Engenheiro Allan da CETESB relatou sobre pontos do
licenciamento ambiental do loteamento, em que houve a apresentação de
um estudo hidrogeológico, sendo que a referida canalização não estava
contemplava no projeto e que, por isso, será necessário o licenciamento
ambiental desta nova drenagem sendo executada pela Prefeitura Munici-
pal, caso haja intervenção em área de preservação permanente. Foi feita
a leitura dos principais documentos do Loteamento Villa Jatobá fotocopi-
ados a partir do Processo n.º 71/10023/14, cuja vistas aos autos foi
solicitada pela Maria Luiza Zambom. Os documentos fotocopiados foram
organizados em slides e apresentados durante a reunião para discussão,
sendo que o Engenheiro Allan da CETESB comentou que há uma interven-
ção em área de preservação permanente do loteamento que ocorreu sem
autorização da CETESB, sendo que o empreendedor responsável pela
execução do projeto foi autuado a partir do Auto de Infração Imposição de
Penalidade de Multa n.º 71000221 de 12/01/2015. No caso de reincidência
desta infração poderá ocorrer nova penalidade, sendo que esta questão
está sendo observada pela CETESB. Esta não é a mesma intervenção
denunciada pelo COMDEMA, porém foi dito que a canalização denunciada
foi objeto de reclamação da população e também está sendo verificado
pela CETESB, sendo que a Prefeitura Municipal de Avaré foi orientada
tacitamente a ingressar com o processo de licenciamento ambiental,
porém até a presente data ainda não havia sido consolidada nenhuma
intervenção em APP no que diz respeito à esta canalização. Em seguida a
discussão verteu-se para o Fundo Municipal do Meio Ambiente, sendo
definido o seguinte encaminhamento: deverá ser encaminhada a Minuta
do Decreto para o Departamento Jurídico da Prefeitura Municipal para que
após análise o Prefeito assine o mesmo. O Ofício encaminhando a minuta
em questão deverá ser encaminhada até dia 23/03. Novamente com
relação ao Loteamento Vila Jatobá, ficou determinado que nova solicita-
ção de vistas fosse feito ao processo de licenciamento do loteamento
especificamente para obtenção de cópias das plantas, a fim de melhor
ilustrar a situação e discussão. O Secretario Municipal de Meio Ambiente

Sr. Claudio Haiashi informou que irá solicitar à funcionária Maria Luiza
tomar providências para concretizar o encaminhamento. Em seguida foi
apresentado um vídeo motivacional pelo membro Gustavo. O Presidente
deste Conselho observou que o COMDEMA está e estará acompanhando
de perto as ações ambientais referentes ao loteamento, por parte da
CETESB. A reunião encerrou-se às 20h40 com a palavra do Presidente do
CONDEMA. Nada mais foi acrescentado, e eu, Maria Luiza Appoloni
Zambom, relatei e subscrevi a presente ata que após aprovada, será
assinada pelo presidente deste Conselho, o Sr. José Geraldo Dias Barreto.
Avaré, 02 de março de 2016.

Maria Luiza AppoloniZambom                            José Geraldo Dias Barreto
Secretária Executiva                                         Presidente do COMDEMA

CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO
AMBIENTE - COMDEMA AVARÉ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
REUNIÃO 12/2016 DO GRUPO DE TRABALHO DO
RIBEIRÃO DO LAGEADO DE 10 DE MAIO DE 2016
O 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 12/2016
DO GRUPO DE TRABALHO DO RIBEIRÃO DO LAGEADO (GTRL),
a ser realizada no dia 10 (DEZ) DE MAIO 2016 (terça-feira), na
sede da Associação Regional dos Engenheiros, Arquitetos e
Agrônomos de Avaré (AREA), Rua dos Engenheiros, 26, Colina
da Boa Vista, Avaré-SP às 19h00. A reunião é aberta a qualquer
interessado que poderá utilizar a palavra mediante autorização
da comissão que coordena o GTRL.
Pauta:
1. Ler a meta e o Plano de Ação.
2. Dar continuidade as ações de coordenação do Evento
Intereligioso sobre poluição das águas e da natureza a todas as
igrejas, independente da denominação religiosa;
2.1 Definir a data, o convite e como serão tomadas as providên-
cias para entrega do material;
2.2 Esboçar a cartilha que será distribuída no referido encontro;
2.3 Definir a metodologia da palestra.
3. Definir as ações as pessoas e o Prazo.
4. Lições aprendidas.
5. Próximos passos.
Estância Turística de Avaré, 20 de abril de 2016.

José Geraldo Dias Barreto
Presidente-COMDEMA

Maria Luiza Appoloni Zambom
Secretária Executiva-COMDEMA

CMPC - Conselho Municipal de Política Cultural
2015/2016

Presidente e Secretário (Interino) Gumercindo Castellucci Filho
Vice-Presidente: Angela Golin

CONVOCAÇÃO REUNIAO ORDINARIA DO MES
MAIO DE 2016

Ficam por meio desta, CONVOCADOS os Conselheiros do CMPC

- Conselho Municipal de Política Cultural e convidados os Conse-

lheiros do CONDEPHAT, para participação em reunião ordinária a

se realizar no próximo dia 10 de maio DE 2016 (TERÇA FEIRA) às

18H30 (DEZESSETE HORAS E TRINTA MINUTOS) na Camara

Municipal de Avaré.

Pauta da Reunião:

. Comentários sobre a Audiência Pública do Fundo Municipal de

Cultura que acontece logo em seguida.

. Palavra livre para assuntos gerais

A reunião é aberta à população, lembrando, porém, que o uso da

palavra só será concedido mediante inscrição prévia em tempo

máximo de cinco minutos (para até dois interessados por reunião).

Gumercindo Castellucci Filho

Presidente do CMPC e Respondendo pela Secretaria

CONDEPHAC – Conselho de Defesa do Patrimônio
Histórico, Artístico e Cultural de Avaré –

CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO ORDINÁRIA
O Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultu-
ral de Avaré (CONDEPHAC) vem por meio desta CONVOCAR os
Conselheiros e/ou Suplentes, para a REUNIÃO ORDINÁRIA que
se realizará no próximo dia 10 de Maio de 2016 (terça-feira) às
16h00min (dezesseis horas) na Secretaria de Cultura e Lazer,
localizada na CAIC, Rua Minas Gerais nº. 279, Bairro Água Bran-
ca, nesta cidade de Avaré.
Pauta da Reunião:
Análise e deliberação aos ofícios encaminhados ao Conselho;
Outros assuntos.
As reuniões do CONDEPHAC são abertas à população.
Avaré, 03 de Maio de 2016.

Dario Silveira Garcia
Presidente CONDEPHAC

EDITAL
O CMPD - Conselho Municipal do Plano Diretor convoca a popu-
lação em geral, representantes das entidades, clubes de servi-
ços, ONGS e autoridades/representantes de todos os setores
do serviço público municipal, estadual e federal, autarquias e
estatais para uma AUDIÊNCIA PÚBLICA, a ser realizada na Câ-
mara de Vereadores, localizada à Avenida Misael Euphrásio Leal,
999, no dia 17 de maio p.f., às 19:00h, para eleição de 12 (doze)
membros suplentes do CMPD, representantes da sociedade ci-
vil, sendo 04 (quatro) deles cidadãos, para o biênio 2016/2017.
Os interessados em fazer parte do Conselho Municipal do Plano
Diretor deverão se apresentar munidos de um ofício de indica-
ção expedido por associação, sindicato ou qualquer entidade
congênere, que seja legalmente constituída como representati-
va de algum segmento da sociedade avareense, ou se apresen-
tar com os documentos pessoais e se candidatar como cidadão,
neste caso limitado a 04 (quatro) membros.
A eleição dos membros do CMPD, representantes da sociedade
civil, será instalada e conduzida por Eduardo Augusto Zanella e
Deira Alizia Visentin Villen, os quais foram incumbidos para esse
mister, por deliberação dos conselheiros do CMPD na reunião
ordinária ocorrida em 11 de abril p.p..

DEIRA ALIZIA VISENTIN VILLEN

EDUARDO AUGUSTO ZANELLA

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

 ESTADO DE SÃO PAULO
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 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ
AVARÉPREV

SERVIDORES AFASTADOS DE AUXÍLIO DOENÇA
Maio 2016.

CÓD                           NOME Entrada Instituto PERÍCIA Retorno Medico  Assistente CRM
1 1927 ADRIANA PEDROSO F. TAMASSIA. 03/10/2015 21/03/2016  20/05/2016 Dra.Erica Camargo 100372
2 6783 ANA PAULA NOGUEIRA COIMBRA(Prorrogação) 12/03/2016 04/04/2016 05/05/2016 Dr.João Evangelista de Vasconcelos 63.419
3 8370 ANA TEREZA DE MELO CALDERARI. 09/06/2015 12/04/2016 14/06/2016 Dra.Vanessa Vieira 138.217
4 541 APARECIDA DE FATIMA BALDIN VILAS BOAS. 24/06/2014 05/04/2016  03/10/2016 Dr.Lucas Teixeira Bessa 133907
5 4231 APARECIDO VICENTE VIEIRA 29/04/2016 12/05/2016 ********** Dr.Marcelo Chiquieri 92.491
6 4922 ARMANDO CARDOSO. 09/04/2014 12/04/2016 11/10/2016 Dr.Julio César Donato 67280
7 41 ANTONIO DA COSTA 02/04/2016 11/04/2016 10/10/2016 Dr. Benami Francis Dicler 46.097
8 3166 BEATRIZ FARIA RIBEIRO. 08/07/2014 03/03/2016 04/07/2016 Dr.Leonardo Rufino Garcia 114702
9 5813 BENEDITA AP.  CARVALHO CAZONATO. 10/11/2015 14/03/2016 16/05/2016 Dr.Marcelo  Dimas Rodrigues 90985
10 4538 BENEDITO DA COSTA. 07/03/2014 11/12/2015 31/05/2016 Dr.Eduardo Brandi Carneiro 42.797
11 1574 BENEDITO EUGENIO DORTH. 06/11/2014 18/03/2016 17/06/2016 Dr. Cassiano Salgado 116503
12 3241 BENEDITO JOSÉ DE OLIVEIRA. 03/10/2015 14/03/2016 16/05/2016 Dr. Marcelo Chiquieri 92491
13 993 CATARINA DE LOURDES DE PAULA 20/04/2016 10/05/2016 ********** Dr.Miguel A. F. Paulicci 19.770
14 8045 CILMARA APARECIDA CRUZ 21/05/2016 03/05/2016 06/06/2016 Dr.Francisco S. Deienno 143.618
15 1468 CIRCE LEME VAZ . 14/11/2015 19/02/2016 19/05/2016 Dr.Miguel A. F. Paulicci 19770
16 965 CLEONICE ALVES DE ARAUJO. 12/11/2015 19/04/2016 17/05/2016 Dra.Paula Henneberg Benemond 168.230
17 4146 DANILO CORREA PEREIRA. 14/11/2014 18/03/2016 18/08/2016 Dra. Marta B.C. Gonçalves 33.029
18 8238 DEBORA CANOVILIS VONA. 26/01/2016 11/03/2016 20/05/2016 Dr.João Rogerio A. Noronha 146.691
19 5684 DOUGLAS APARECIDO GOMES. 10/04/2015 04/12/2015 03/06/2016 Dr.Jônatas L. Giacomini 162010
20 3695 EDNA DE FATIMA DOS SANTOS. 28/01/2014 07/07/2016 07/07/2016 Dr.Gianfelipe Belini Poliseli 165.600
21 1445 ELIANA APARECIDA GUEDES(1º cargo) 16/03/2016 18/04/2016 15/06/2016 Dr.João Rogerio A. Noronha 146.691
22 3764 ELIANA APARECIDA GUEDES(2º cargo) 16/03/2016 18/04/2016 15/06/2016 Dr.João Rogerio A. Noronha 146.691
23 4284 ELZA APARECIDA DE OLIVEIRA. 05/06/2013 19/04/2016 20/10/2016 Dr.Paulo Ap. Dalcin 62930
24 4121 FERNANDO PEREIRA DE SOUZA. 23/10/2013 02/03/2016 08/09/2016 Dra.Marta B.C Gonçalves 33.029
25 7449 FLAVIA ALLINE ALVES OLIVEIRA. 03/03/2013 17/03/2016 16/06/2016 Dr.Julio Cesar G. Pereira Filho 149845
26 8669 GABRIELA OLIVEIRA VALIM PIRES(Prorrogação) 04/05/2016 06/05/2016 ********* Dr. Miguel A.F. Paulucci 19.770
27 5363 IGNES DIAS 15/04/2016 19/04/2016 17/05/2016 Dr.Vicente José Schiavão 46.404
28 7526 JEFERSON ANTONIO NUNES LEITE. 13/10/2015 03/02/2016 02/06/2016 Dr.Felipe Guimaraes Pugliesi 169119
29 8291 JOANA ANDREIA LOPES 01/03/2016 30/03/2016 03/06/2016 Dra.Daniela F. de Freitaas 161899
30 184 JOÃO CAETANO. (internado) 02/06/2015 11/04/2015 11/07/2016 Dr.Ricardo Beauchamp de Castro 71130
31 155 JOÃO MARIA BUENO. 11/12/2014 07/04/2016 07/06/2016 Dr.Eduardo Brandi Carneiro 42797
32 4403 JOAQUIM NUNES DA SILVA. 05/05/2015 04/03/2016 05/09/2016 Dr.Marco Pina 103.542
33 5399 JONAS  RAFAEL GONÇALVES 03/05/2016 09/05/2016 ******** Dr.Humberto Bortolo Neto 75.680
34 214 JOSÉ CARLOS ALVES. 12/02/2016 12/04/2016 19/05/2016 Dra.Mara Félix Vasconcelos 150268
35 236 JOSÈ LAZARO CASTILHO. 03/12/2014 05/04/2016 04/10/2016 Dra.Juliana  S.O.Victor 131.918
36 4924 JOSÉ LUIZ CORREA DA SILVA 08/04/2015 10/05/2016 *********** Dr.Mauro R. Leme  Silva Jr. 131.117
37 7860 JOSÉ RICARDO MANÇANO 18/03/2016 18/04/2016 16/06/2016 Dra.Vanessa Vieira 138.217
38 4957 KATIA REGINA CORREA. 02/12/2015 19/04/2016 19/05/2016 Dr.Vicente José Schiavão 46.404
39 5678 KLEBER ALEXANDRE PIRES. 11/02/2016 07/04/2016 05/05/2016 Dr.João Evangelista de Vasconcelos 63.410
40 1851 LEANDRO REDERSON COLELLA. 06/04/2016 19/04/2016 17/05/2016 Dr.Helson Giraud 53.395
41 1415 LENI ELISABETE DE ANDRADE ROCHA 05/03/2016 04/04/2016 02/06/2016 Dr.João Evangelista de Vasconcelos 63.410
42 8693 LIDIA SABRINA DAS NEVES 26/04/2016 06/05/2016 ********* Dr.Helson Giraud 53.395
43 7222 LUCILDA CARDOSO FERREIRA. 14/07/2015 18/03/2016 14/06/2016 Dr.Helson Giraud 53.395
44 9007 LUCILENE MARIA CRUZ 13/04/2016 19/04/2016 29/04/2016 Dra.Ana Claudia Carrijo 160.549
45 7411 LUCINEIDE VENANCIO MACEDO FERREIRA. 16/12/2015 16/03/2016 02/05/2016 Dra.Thaís cristina Matuo 127639
46 313 LUIZ SERGIO FERNANDES FARALDO. 13/11/2012 12/02/2016 20/05/2016 Dr.Antonio Baccaro 118.616
47 824 LUZIA HELENA DA SILVA. 02/05/2015 18/03/2016 15/06/2016 Dr.Mauro R. Leme  Silva Jr. 131.117
48 3426 MANOEL MOREIRA DA SILVA. 06/04/2015 12/02/2016 18/08/2016 Dr.Túlio Fabiano de O. Leite 151.802
49 6162 MARCIA DO AMARAL PADUA 19/04/2016 16/05/2016 ******** Dr.Fernando  Ige Kusabara 113.120
50 6258 MARCIO PEREIRA ROSA 05/03/2016 03/05/2016 05/09/2016 Dr.Hélio José Fragoso 60.457
51 5056 MARCO A.  DA SILVA MENGUAL. 17/12/2015 04/04/2016 01/08/2016 Dr.Fabio da Silva  Yamashiro 112360
52 4094 MARIA ADELIA PIMENTEL TAMASSIA. 18/08/2015 12/04/2016 01/08/2016 Dr.Carlos Augusto M. Beato 49.066
53 6854 MARA APARECIDA  GABRIEL DA COSTA. 03/02/2016 04/04/2016 04/05/2016 Dr.Paulo Ap. Dalcin 62930
54 4212 MARIA ANGELICA RODRIGUES. 30/01/2016 18/02/2016 20/05/2016 Dra.Cyntia Guidugli 91175
55 1948 MARIA ELIZABETE MENDONÇA 03/03/2016 04/04/2016 04/05/2016 Dr.Ronaldo Rossini 41195
56 4266 MARIA ISABEL LEME ATHAMAZIO. 12/08/2014 11/04/2016 12/07/2016 Dr.Rafael Feiz Nardinelli 125.670
57 329 MARIA JOSÉ BARBOSA BENEDETE. 21/11/2015 16/03/2016 17/05/2016 Dr.Vicente José Schiavão 46.404
58 3633 MARIA MARGARETE DE CAMARGO PEREIRA. 09/02/2012 16/02/2016 17/06/2016 Dra.Katia Hiromoto Koga 100382
59 9222 MARIA MARGARIDA AURELLIANO. 06/10/2015 05/02/2016 03/06/2016 Dr.Julio César Donato 67.280
60 967 MARIA SILVIA BRANDI GUAZZELLI(PRORROGAÇÃO) 02/04/2016 18/04/2016 01/06/2016 Dr.Helson Giraud 153.395
61 7660 MARLENE ALVES LESSA RAMALHO. 13/02/2013 19/11/2015 31/05/2016 Dr.Eduardo Henrique C. Abdala 15276
62 4368 MARLENE MARTINS DE OLIVEIRA 31/03/2016 12/04/2016 12/05/2016 Dr.Miguel A. F. Paulicci 19.770
63 9171 MAYARA  EDUARDA 03/05/2016 03/06/2016 ********** Dr.Elisa Bannwart Mendes 101.681
64 1276 NEUSA MARIA DA SILVA 22/04/2016 09/05/2016 ********* Dr.Helson Giraud 53.395
65 760 NEUSA SIMÕES DA SILVA 16/03/2016. 17/03/2016 19/07/2016 Dr. Benami Francis Dicler 46.097
66 4571 NILVA ASSIS DIAS CAMARGO. 21/02/2014 19/02/2016 19/05/2016 Dr.Helson Giraud 53.395
67 1007 NILTON JOSÉ  GONÇALVES 17/03/2016 19/04/2016 02/06/2016 Dr.Humberto Bortolo Neto 120.970
68 4319 ODETE APARECIDA BATISTA OLIVEIRA 01/04/2016 12/04/2016 17/05/2016 Dr.João Evangelista de Vasconcelos63.410 63.410
69 7109 ORLANDO MARTINS DE OLIVEIRA FILHO 15/04/2016 10/05/2016 ******** Dr.Robson Sarmento Teodoro 178.855
70 4330 PATRICIA APARECIDA LUTFI SOARES. 22/10/2014 03/05/2016 02/08/2016 Dra.Lucila Barbosa 75.611
71 3700 PEDRO DE PAULA. 26/08/2012 16/04/2015 30/04/2016 Dr.João Evangelista de Vasconcelos 63.410
72 4484 RICARDO AP.SOARES. 15/12/2015 07/04/2016 07/06/2016 Dr.Mauro R. Leme  Silva Jr. 131.117
73 1447 RITA DE CASSIA PRATT DA SILVA (1º cargo) 02/04/2016 02/05/2016 06/06/2016 Dr.Ludney Roberto Campedelli 13.900
74 3623 RITA DE CASSIA PRATT DA SILVA (2º cargo) 02/04/2016 02/05/2016 06/06/2016 Dr.Ludney Roberto Campedelli 13.900
75 777 ROBERTA SILVEIRA SOARES BRAGA VALLEJO(1ºcargo) 10/09/2015 11/03/2016 16/05/2016 Dr.Gabriel Elias Savi Coll 133064
76 3165 ROBERTA SILVEIRA SOARES BRAGA VALLEJO(2ºcargo) 10/09/2015 11/03/2016 16/05/2016 Dr.Gabriel Elias Savi Coll 133064
77 8978 RODRIGO CICCONI. 13/04/2015 18/03/2016 16/06/2016 Dr.Oswaldo martins Junior 173841
78 374 RONALDO RAGAZZINI ALMEIDA 03/03/2016 04/04/2016 04/05/2016 Dr.Bruno R.C.D Sakaniva 149.741
79 5350 ROSANGELA ANTONIO DE OLIVEIRA 16/07/2016 12/02/2016 13/05/2016 Dr. Gabriel Elias Savi Coll 133.064
80 4516 ROSELI MARIA MARQUES WALTRICK . 09/10/2013 11/04/2016 13/06/2016 Dr.Helson Giraud 53.395
81 779 SANDRA TEREZINHA ZECHEL (1º cargo) 04/03/2016 04/04/2016 16/06/2016 Dr.Adriano Vidor Zilio 85.926
82 7817 SANDRA TEREZINHA ZECHEL (2º cargo) 04/03/2016 04/03/2016 16/06/2016 Dr.Adriano Vidor Zilio 85.926
83 8861 SANDRO ANTONIO DE OLIVEIRA JANUARIO 03/04/2016 19/04/2016 16/05/2016 Dra.Maira Felix vasconcelos 150.268
84 1680 SERGIO BANIN . 26/10/2014 12/04/2016 15/08/2016 Dr.Marco A. Ferreira Silva 121970
85 8208 SIBELE FIRMINO MEDEIROS 27/04/2016 09/05/2016 ********* Dr.Ludney Roberto Campedelli 13.900
86 931 SILVIA CARLA PIEDADE. 04/08/2015 15/03/2016 15/06/2016 Dr.Gabriel Elias Savi Coll 133064
87 3628 SILVIA MARIA M. FIDALGO BARK. 19/08/2015 03/03/2016 13/06/2016 Dr.André Olivi Ruffolo 124.435
88 3102 SIMONE SIMONETTI. 11/08/2015 05/04/2016 06/06/2016 Dr.João Evangelista de Vasconcelos 63.410
89 4313 SUELI DALCIN GIL. 10/02/2016 19/04/2016 15/06/2016 Dr.João Evangelista de Vasconcelos 63.410
90 7867 TIAGO FARIA DE ASSIS 22/04/2016 17/05/2016 ***** Dr. Coronetti G. da Rocha 48.889
91 9136 THAMIRYS CARDOZO. 17/09/2015 14/03/2016 16/05/2016 Dr.André Luiz P.Ribeiro 89.269
92 8121 VERA LUCIA FERREIRA DO A. PEREIRA SOUZA. 29/09/2012 13/01/2016 13/05/2016 Dr.Helson Giraud 53.395
93 4098 VERA MARIA FELIX CONFORTI. 27/05/2015 12/02/2016 13/05/2016 Dr.João Evangelista de Vasconcelos 63.410
94 632 VILMA COUTINHO. 14/03/2015 12/04/2016 13/07/2016 Dra.Maíra Felix Araujo Vasconcelos 150268

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Despachos do Diretor de Escola EMEB  "Profª
Licínia de Oliveira Guazzelli", 04/05/2016.

A Diretora de Escola, com base no Decreto 3.265 de 03/07/2012,
expede os seguintes Atos Decisórios:
Ato Decisório nº 04/2016.
SONIA MARIA CARDOSO, RG nº 11.489.911-3/SP, Professora
de Educação Básica II - Educação Física, Efetiva na EMEB "Licínia
de Oliveira Guazzelli", em Avaré/SP, Diretoria de Ensino - Região
de Avaré, pretende acumular com o cargo de Professora de
Educação Básica II - Educação Física do QM, na EE "Prof. Avelino
Aparecido Ribeiro", em Iaras/SP, SME.
Decisão: Acúmulo Legal.

Elaine Regina Cruz Ortega
RG. 25.176.295-6/SP
Diretora de Escola

RETIFICAÇÃO
Na publicação do dia 29/04/2016, na edição nº 769, página 25,
na primeira coluna onde lê-se:-
A Srª Diretora de Escola ELAINE REGINA CRUZ ORTEGA  , com
base no Decreto 3.265 de 03/07/2012, expede o seguinte Ato
Decisório:

Ato Decisório nº 03/2016,
MARIA ISABEL TEODORO NEVES ANTUNES, RG nº 15.754.206-
3/SP, Professora de Educação Básica II – Educação Física, Efe-
tiva na EMEB “Licínia de Oliveira Guazzelli”, em Avaré, Diretoria
de Ensino – Região de Avaré, pretende acumular com o cargo de
Professora de Educação Básica II – Educação Física do QM, na
EMEF “Pref. Aristeu Pedroso de Almeida”, em Itatinga, SME.
Decisão: Acúmulo Ilegal

LEIA-SE
MARIA ISABEL TEODORO NEVES ANTUNES, RG nº 15.754.206-
3/SP, Professora de Educação Básica II – Educação Física, Efe-
tiva na EMEB “Licínia de Oliveira Guazzelli”, em Avaré, Diretoria
de Ensino – Região de Avaré, pretende acumular com o cargo de
Professora de Educação Básica II – Educação Física do QM, na
EMEF “Pref. Aristeu Pedroso de Almeida”, em Itatinga, SME.
Decisão: Acúmulo Legal

DEPARTAMENTO MÉDICO DE PESSOAL
DA PREFEITURA - DEMEP

CONVOCAÇÃO
 Fica o servidor RONALDO RIBEIRO TIBÚRCIO, oficial de manu-
tenção e serviços, a comparecer para atendimento psicológico
no Departamento Médico de Pessoal - Demep, na Rua Piauí, n.
1.077, Bairro Centro, na cidade de Avaré, no dia 10 (dez) de
maio de 2.016, às 14h.
 AVARÉ, 05 de Maio de 2.016.

 DEIRA ALIZIA VISENTIN VILLEN
Secretária Municipal de Administração

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

N O T I F I C A Ç Ã O

Fica os Servidores, indicados abaixo, notificados a comparecer

na Secretaria Municipal de Administração, no prazo de 05 (cin-

co) dias úteis, a contar da publicação desta notificação, para

formalizar o acordo de ressarcimento do valor da(s) multa(s) de

trânsito, conforme já assinada(s), como condutor infrator na(s)

NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO DE TRÂNSITO correspondente(s),

sob pena de desconto compulsório.

Atenciosamente,

DEIRA ALIZIA VISENTIN VILLEN

Secretária Municipal de Administração
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LEGISLATIVO

INDICAÇÕES E REQUERIMENTOS APRESENTADOS NA SESSÃO
ORDINÁRIA EM 02 de MAIO de 2016

INDICAÇÕES
Denilson Rocha Ziroldo- Presidente

-para que, por meio da Secretaria de Planejamento e Transporte, providencie em caráter de urgência o asfaltamento
e a revitalização de toda a extensão da Avenida Paulo Contrucci Leal, e proveja a sinalização adequada em toda a via.
-para que, por meio do setor competente, estude a possibilidade da construção de uma horta comunitária no
município para suprir as demandas das creches, escolas e população carente.
-para que, por meio do setor competente, providencie em caráter de urgência a pintura da sinalização de solo na
confluência da avenida Pinheiro Machado com a rua Lineu Prestes.
-para que, por meio do setor competente, providencie em caráter de urgência a recuperação do leito carroçável
da rua Emílio Lombardi, próximo ao nº148, localizada no bairro Vila Operária.
-para que, por meio do setor competente, providencie em caráter de urgência a recuperação do leito carroçável
da rua Miguel Chibani, próximo ao nº631.
-para que, por meio do setor competente, providencie em caráter de urgência a recuperação do leito carroçável da rua
Tonico Boava, próximo à Praça Dois Irmãos, e a capinação e limpeza da área verde localizada na mesma rua, tendo
em vista que o mato alto obriga os munícipes a transitarem pela rua, colocando em risco a segurança dos mesmos.
-para que, por meio da Secretaria de Obras, providencie em caráter de urgência a recuperação ou substituição da
galeria localizada na avenida Paulo Contrucci Leal, no bairro Vila Operária.

Francisco Barreto de Monte Neto- 1º Secretário
-para que seja providenciada por meio da secretaria competente, análise e retirada de árvore seca existente na
Rua Mal. Rondon, 2740, na Vila Martins II.
-para que seja providenciada por meio da secretaria competente, a operação tapa-buracos na Estrada de Itatinga.
-para que seja providenciada por meio da secretaria competente, a limpeza de terreno atrás da Rua Domingos
Barreira, próximo nº 224, no bairro Alto da Boa Vista.
-para que seja providenciada por meio da secretaria competente, a capinação de mato alto em frente à CEI
Geraldo Benedete, sita na Rua Almirante Barroso, 111, na Vila Martins II, bem como a manutenção no canteiro de
pedras portuguesas, as quais estão soltas, no mesmo local.
-para que seja providenciada por meio da secretaria competente, a operação tapa-buracos na Rua S. Paulo,
próximo ao nº 658, no centro.
-para que seja providenciada por meio da secretaria competente, a operação tapa-buracos na Rua Rio Grande do
Sul esquina com Rua Maranhão, no centro embaixo do semáforo.
-para que seja providenciada por meio da secretaria competente, a limpeza e manutenção na estrada de terra, que
liga o bairro Paraíso à estrada de Itatinga, onde o descarte irregular de entulho está se tornando uma constante.
-para que seja providenciada por meio da secretaria competente, a reposição de lâmpada na Rua Emilio Lombardi,
próximo ao nº 92, na Vila Operária.
-para que seja apreciada, por meio da secretaria competente, a sugestão encaminhada pela ADERJ- Associação
"Defensores da Represa de Jurumirim", a qual dá nova redação a dispositivos da lei n° 442, de 22 de Abril de
2003, à qual autoriza o Poder Executivo a instituir o programa "ADOTE UMA PRAÇA".  (DOC. ANEXO).

Edson Flavio Theodoro da Silva- 2º Secretário
-Que através do setor competente possa estar realizando a limpeza em toda extensão do córrego que se encontra
na rua Ammos Contrucci, localizado no Bairro Santa Elizabeth que se encontra abandonado com mato alto e
acumulo de Sujeiras, provocando a aparição de insetos e bichos peçonhentos causando transtornos aos morado-
res circunvizinhos.
-Para que através do setor competente, faça a pintura das faixas de pedestres próximo as escolas do município
que estão apagadas.
-Para que através da Secretaria de Planejamento e Transporte faça um estudo, quanto a possibilidade de
transformar o trecho da Rua Nove de Julho entre as Ruas Amazonas e Professor Arthur Eliseu de Carvalho em
mão única no sentido centro/bairro.
Antonio Leite de Oliveira
-por meio do setor competente, providencie recuperação do leito carroçável na Rua Monsenhor Célso altura do nº
384 no bairro Jardim Santa Cruz.
-por meio do setor competente, providencie a instalação de Placa Informativa de Lombada na Rua Professor
Amorim confluência com a Rua Higino Roteli no bairro Bonsucesso II.
-por meio do setor competente, providencie a recuperação do leito carroçável na Rua Goiás altura do nº 1958.
Visto que, as lajotas estão soltando causando transtornos e risco de acidentes.
-por meio do setor competente, providencie limpeza geral entre o Condomínio Vale do Sol e Condomínio Veneza.

Bruna Maria Costa Silvestre
-REITERANDO a Indicação nº 1913 de 30 de novembro de 2015, para que por meio do setor competente
providencie a repintura da Faixa de Pedestres defronte a CEI Adalgisa de Almeida Ward localizada na Praça
Virgínia Ferezin de Agostine, 1 - Conj. Brasil Novo.
-REITERANDO a Indicação nº 1595 de 19 de outubro de 2015, para que por meio do setor competente providencie
com URGÊNCIA uma visita "in loco" no Povoado de Barra Grande mais precisamente na Estação Ferroviária para
avaliação dos pilares de ferro usados para sustentação do telhado próximo a linha férrea, que encontram se
totalmente danificados pela ação do tempo, colocando em risco de acidentes graves àqueles que frequentam o
local diariamente. Vali salientar que o referido prédio pertence à União, mas a segurança dos munícipes fica a
cargo do município que em hipótese alguma poderá fazer vistas grossas a uma situação de risco como essa.
-para que por meio do setor competente providencie a reposição do encosto dos bancos instalados na Pista de
Skate defronte à Câmara Municipal.
-para que por meio do setor competente providencie a pintura da LOMBADA bem como a instalação de Placas
Informativas de LOMBADA instalada na Rua Dias Cintra defronte ao numeral 81, bairro Vila Cidade Jardim.
-REITERANDO a Indicação nº 1892 de 30 de novembro de 2015, para que por meio do setor competente
providencie a instalação de Placas de "LOMBADA" na Avenida Dico Mercadante, defronte ao número 471, bairro
Jardim Paineiras.
-para que por meio do setor competente providencie a instalação de Placas de "LOMBADA" na Rua Domingos
Barreira defronte ao número 135, bairro Alto da Boa Vista.
-para que por meio do setor competente providencie reposição das pedras "Mosaico Português" instaladas na
Praça José Lopes de Andrade, bairro Alto da Boa Vista.
-REITERANDO a Indicação nº 1923 de 30 de novembro de 2015, para que por meio do setor competente
providencie a construção de muro de proteção na cabeceira do Córrego Água Branca localizado na Praça Mário
Lopes Perez, bem como o nivelamento da calçada - passeio público.
-REITERANDO a Indicação nº 1887 de 30 de novembro de 2015, para que por meio do setor competente
providencie uma visita "in loco" na Rua Antônio Ferreira Inocêncio entre a Rua João Dias Aires e Travessa João
Teles de Menezes para verificar os transtornos causados pelas fortes enxurradas aos moradores e comerciantes
daquela localidade. Vale salientar que qualquer chuva que cai desce uma forte enxurrada que impossibilita os
moradores e comerciantes saírem de suas residências e estabelecimentos, e o local precisa urgentemente de
reparos no nivelamento do solo para que as águas possam descer pelos dois lados da via, não somente pelo lado
onde estão instalados os estabelecimentos comerciais, assim com tal medida, o curso das águas seria mais
suave, dando a possibilidade dos moradores que hoje são afetados pelas fortes enxurradas pelo menos entrarem
e saírem de suas residências e comércios.
-para que por meio do setor competente providencie a manutenção do leito carroçável procedendo com a
operação tapa buracos na Alameda Padre Eruce Paulucci defronte ao numeral 51, bairro Bonsucesso.
-para que por meio do setor competente providencie reposição das pedras soltas tipo "Mosaico Português" bem
como a limpeza e capinação do mato que nasceu entre as pedras e a erradicação de formigueiros existentes na
Praça Doutor Paulo Bastos Cruz, localizada na Avenida Duque de Caxias, Jardim Europa.

Carlos Alberto Estati
-para que por meio da Secretaria Municipal Competente mande rebaixar guia em frente ao portão de entrada do
condomínio Vila Dignidade em nossa cidade, objetivando facilitar a entrada de cadeirantes naquele local.
-para que por meio da Secretaria Municipal Competente mande construir uma entrada para ambulâncias no
condomínio Vila Dignidade em nossa cidade, visando agilizar quando necessário a entrada e saída de pacientes
daquele local, já que atualmente as ambulâncias estacionam na rua.
-DEMUTRAN - Departamento Municipal de Trânsito para que providencie sinalização horizontal constituída de
faixas para travessia de pedestres na avenida Prefeito Misael Euphrásio Leal esquina com a rua Bahia.

Eduardo David Cortez
-para que por meio do setor competente, haja intensa divulgação de eventos de utilidade pública, interesse social
como a doação de sangue, bem como a legislação municipal do dia e semana, instituídas nesta Casa tendo como
proponentes de autoria o Nobre Vereador Roberto Araújo e também do ex - Presidente da Câmara Municipal deste
legislativo José Ricardo Cardozo Barreto.
-para que por meio do setor competente, estudar a possibilidade de deixar disponível um veículo apropriado
adjunto há um Médico Veterinário, no sentido da implantação de um "Samu Veterinário" a exemplo de alguns
municípios, bem com a instituição de um Pronto Socorro Veterinário.
-para que por meio do setor competente, tome providências urgentes em relação aos animais soltos como os
equinos que habitam pastagens irregulares, principalmente na rua Antonieta Paulucci, bairro Alto da Boa Vista,
atrás do Condomínio Vila Avaré.

Ernesto Ferreira de Albuquerque
-INDICO para que tome conhecimento do Projeto de Lei elaborado por este Vereador que autoriza o Executivo a
disponibilizar interprete da Língua de Sinais (Libras) em todos os eventos públicos.

Julio César Theodoro
-Para que seja cobrado mais severamente a SABESP, em caso de vazamento de esgoto e os possíveis crimes
ambientais decorrentes.

Rosângela Paulucci Paixão Pereira
-por meio do setor competente, para que providencie as manutenções necessárias no Centro Municipal de
Zoonoses de Avaré, representado pela Associação de Proteção Animal AMOR DE QUATRO PATAS: ?
Reparo no muro, ? Reparo nas instalações hidráulicas (encontra-se com diversos vazamentos), ?
Reparo preventivo da bomba d'água, ? Manutenção da rede elétrica, ? Capinação.
-por meio do setor competente, providencie colocação de bancos, arborização e iluminação na Praça existe no
Conjunto Habitacional Mario Emílio Bannwart.
Justifica-se a propositura a pedido dos moradores, que relatam que o único meio de lazer existente no local.
-por meio do setor competente, para que realize estudos referente ao fornecimento dos materiais de bens
duráveis para o Centro Municipal de Zoonoses de Avaré, representado pela Associação de Proteção Animal
AMOR DE QUATRO PATAS:
-por meio do setor competente, para que realize estudos no sentido enviar Projeto de Lei a este Poder Legislativo,
que verse sobre a criação da "Ouvidoria do Aluno" nas escolas municipais de Avaré.
-por meio do setor competente, para que realize estudos objetivando a possibilidade de se firmar parcerias com
a FIRA, garantindo a presença de estudantes de educação física, para acompanhamento e orientação aos
munícipes, sobre a correta utilização dos equipamentos instalados nas praças e parques para a prática de
exercícios físicos.

REQUERIMENTOS
Maioria dos Vereadores

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, um voto de profundo pesar pelo falecimento da Senhora MÁRCIA
HENRIQUE BARBOSA DA COSTA, ocorrido em Arandú - SP, no dia 22 de abril do corrente, fato esse que causou
grande consternação perante aos familiares e amigos, uma vez que se tratava de pessoa benquista, e 1ª Dama
do Município de Arandú.                         REQUEIRO mais que, do deliberado em Plenário seja cientificada a família
enlutada, por meio de seu Esposo, Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Arandú, Luiz Carlos da Costa, e
a seus filhos os Senhores Marcio Luiz e Carlos Eduardo, transmitindo-lhes ao mesmo tempo os sinceros
sentimentos de pesar deste Legislativo pelo infausto e doloroso acontecimento.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo falecimento da Senhora BENEDITA
BATISTA DA SILVA OLIVEIRA.
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-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento da Senhora MARY ANGELA PANIBIANCO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento da Senhora IRENE SOUZA WANDERLEY.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento da Senhora FRANCISCA MARIA RIBEIRO PEREIRA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento da Senhora ILDA SALGUEIRO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento da Senhora OLINDA MOREIRA GOMES DA SILVA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento da Senhora ANTONIA DA SILVA CAMARGO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento da Senhora IZABEL ESTEVES MARTINEZ.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento da Senhora MARIA CECILIA DAMIÃO BARTOLOMEU.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento da Senhora ELIZA LUIZ DA CUNHA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento da Senhora GESSY DA SILVA OLIVEIRA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento do Senhor YUKIO YAMATSUKA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento do Senhor APARECIDO RIBEIRO DA SILVA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento do Senhor AFONSO ROQUE LUNETA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento do Senhor BENEDITO CARLOS MAFRA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento do Senhor INACIO MARTINS.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento do Senhor JOSÉ GENTIL PEDRO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento do Senhor NATAL DE ALMEIDA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento do Senhor IRONES DOS SANTOS PINHEIRO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento do Senhor BENEDITO RODRIGUES.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento do Senhor BENEDITO DA SILVA MOREIRA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento do Senhor PEDRO DE OLIVEIRA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento do Senhor BENEDITO GOES SOBRINHO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento do Senhor LEVINO APARECIDO DA SILVA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento da Senhora AGAR RIBEIRO FARIA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento do Senhor PAULO ROBERTO PEDRO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento do Senhor APARECIDO LAURINO MIGUEL.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento do Senhor CARLOS ALBERTO RODRIGUES PEÃO.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento do Senhor TACITO SANDA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento da Senhora JANDIRA PERES DA SILVA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento da Senhora JOANNA ERNANDES MANTOVANI.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento da Senhora ODILA LOPES RUBIM.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento da Senhora MARIA ANTONIA DE MARINS.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento da Senhora MARISTELA CONTRUCCI CORRÊA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento da Senhora BENEDITA PIRES DA SILVA.

Denilson Rocha Ziroldo-Presidente
-que seja oficiado à DER- Departamento de Estradas de Rodagem para
que estude a possibilidade de colocação de placa indicando o Bairro
Distrito de Barra Grande próximo ao trevo do Posto Bizungão na saída de
Avaré.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, Senhor Paulo
Dias Novaes Filho, para que, por meio do setor competente, nos informe
se existem estudos visando melhorias no loteamento Avaré Golf Country,
tendo em vista que no referido bairro falta esgoto, o sistema é de fossas
sépticas, não possui postes de iluminação e boa parte das ruas encon-
tram-se intransitáveis.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, Senhor Paulo
Dias Novaes Filho, para que, por meio da Secretaria de Educação, nos
informe se é realizado um rodízio de funcionários para manter as creches
funcionando nos períodos de férias e feriados.

Roberto Araujo- Vice -Presidente
-Reiterando os termos do requerimento nº 356/2016, de 21/03/2016, cuja
cópia segue em anexo, REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e
dispensadas as formalidades regimentais, seja oficiado o Prefeito Munici-
pal, Senhor Paulo Dias Novaes Filho, para que através do Departamento
competente, encaminhe a esta Casa de Leis, cópia integral do procedi-
mento Licitatório - modalidade: Pregão Eletrônico     nº 006/16 - Processo
nº 010/16, que resultou no valor global de mais de meio milhão de reais
referente à aquisição de Kits escolares pela Secretaria Municipal de Edu-
cação.
-No dia 20 de março de 2016, aconteceu nas dependências do Clube do
Centro Avareense, o Circuito São Paulo Jiu-Jitsu - Etapa Avaré, onde

vários atletas (abaixo elencados), representando a Equipe Miquinho Jiu-
Jitsu e a Academia Fidelis Sport, foram campeões, vice-campeões, ter-
ceiro e quarto lugares, em várias modalidades. Diante disso, REQUEIRO
à Mesa, após ouvida a Casa e   dispensadas as formalidades regimentais,
seja consignado em Ata de nossos trabalhos "VOTOS DE APLAUSOS E
PARABENIZAÇÕES" aos atletas abaixo relacionados, ao Professor RAFAEL
GIROTTO FIDELIS, ao preparador físico JOÃO FIDELIS, a    Equipe
Miquinho Jiu-Jitsu e a Academia Fidelis Sport. Abaixo os nomes dos
atletas e a modalidade que se sagraram vencedores: "CAMPEÃO"o
ANTONIO CESAR FERRARI MARCOLINO - Faixa Roxao DANIELI
DE LIMA - Faixa Brancao DANILO JOSÉ DO AMARAL - Faixa Azulo
DIEGO GOMES - Faixa Azulo EDNEY FEQUETTIA JUNIOR - Faixa Roxao
EDUARDA GIRALDI RIGITANO FEQUETTIA - Faixa Brancao ISABELA
BEATRIZ CARDOSO DA SILVA OLIVEIRA - Faixa Brancao JOSÉ
FERNANDO DA SILVA - Faixa Azul o MURILO GIROTTO
FIDELIS - Faixa Roxao NAYARA VAZ CORDEIRO DE MOURA - Faixa
Verdeo RICHARD LUCA RAMALHO - Faixa Roxao ROBERTO ALVES
JUNIOR - Faixa Azulo SAULO GEOVANI ANDROSE - Faixa Verdeo
WELLINGTON MIGUEL DA SILVA PAES - Faixa Azul. "VICE-CAMPEÃO" o
CARLOS EDUARDO MARTINS - Faixa Azulo EMERSON ALVES
CRUZ - Faixa Brancao LARISSA HELENA SAUDINO - Faixa Amarelao
MARIO HERNANI SAUDINO - Faixa Roxao RODRIGO SEABRA JUSTO
- Faixa Marrom. "TERCEIRO LUGAR" o ANTONIO MATEUS DE SÁ CAR-
VALHO - Faixa Brancao GUILHERME MANIEZO RODRIGUEZ - Faixa
Brancao RAFAEL GIROTTO FIDELIS - Faixa Preta. "QUARTO LUGAR" o
LEONARDO MARCOLINO - Faixa Brancao EVERTON BARTHOLOMEU
DA SILVA - Faixa Azul. Pelo acima exposto, requeiro ainda, que os atletas
já mencionados, o Professor RAFAEL GIROTTO FIDELIS, o preparador
físico JOÃO FIDELIS, a EQUIPE MIQUINHO JIU-JITSU e a ACADEMIA
FIDELIS SPORT sejam homenageados por esta Colenda Casa de Leis,
com "DIPLOMA DE HONRA AO MÉRITO", em solenidade a ser agendada
oportunamente, durante Sessão Ordinária.
-seja oficiado o Prefeito Municipal, Senhor Paulo Dias Novaes Filho, para
que através do Departamento competente, encaminhe a esta Casa de
Leis, em "CD", o relatório razão do fornecedor "Coca & Teixeira Comércio
Ltda - ME", referente aos exercícios de 2009, 2010, 2011 e 2012.
-seja oficiado o Prefeito Municipal, Senhor Paulo Dias Novaes Filho, para
que através do Departamento competente, encaminhe a esta Casa de
Leis, em "CD", o relatório razão do fornecedor "Coca & Coca Rodrigues
Com. de Materiais p/ Construção Ltda.", referente aos exercícios de 2009,
2010, 2011 e 2012.
-Nos dias 12 e 13 de março de 2016, houve a primeira Etapa Circuito
Paulista de Jiu-Jitsu, na cidade de Barueri/SP, ocasião em que o atleta
RAFAEL GIROTTO FIDELIS sagrou-se campeão, na modalidade Faixa
Preta. Diante disso, REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensa-
das as formalidades regimentais, seja seja consignado em Ata de nossos
trabalhos "VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES" ao atleta
RAFAEL GIROTTO FIDELIS e ao seu preparador físico JOÃO FIDELIS,
que representaram a Equipe Miquinho Jiu-Jitsu e a Academia Fidelis Sport,
de nossa querida Avaré. Pelo acima exposto, requeiro ainda, que o atleta
RAFAEL GIROTTO FIDELIS, o preparador físico JOÃO FIDELIS, a EQUI-
PE MIQUINHO JIU-JITSU e a ACADEMIA FIDELIS SPORT sejam home-
nageados por esta Colenda Casa de Leis, com "DIPLOMA DE HONRA AO
MÉRITO", em solenidade a ser agendada oportunamente, durante Sessão
Ordinária.

Francisco Barreto de Monte Neto- 1º Secretário
-que seja oficiado o Sr. João José Dalcim, Secretário do Planejamento e
Transporte da Estância Turística de Avaré, no sentido de convidá-lo a
comparecer à estas casa de leis, juntamente com o representante do
COMUTRAN (Conselho Municipal de Trânsito), em data a ser agendada,
com a finalidade de esclarecer dúvidas sobre assuntos pertinentes à
pasta, inclusive sobre a aplicação de multas e sua resolutividade, nos
exercícios de 2013, 2014 e 2015.
-que seja oficiado o COMUTRAN (Conselho Municipal de Trânsito), para
que seja avaliada a possibilidade de permissão para que os ônibus que
transportam estudantes para Avaré, estacionem na Rua Minas Gerais,
sentido centro, próximo à Av. Major Rangel, como antes, uma vez que os
motivos que os impedia de estacionar naquele local, de segunda à sexta-
feira, das 19 h às 23 h, já não existem, motivo pelo qual pedem
reconsideração.
-que seja oficiado a SABESP Companhia de Saneamento Básico do Esta-
do de S. Paulo), no sentido de tomada de providências: Rua Lineu Pres-
tes, 1841- B. Água Branca- Vazamento; Rua Nicola Pizza, 1025 - B. Vila
Martins II - Vazamento; Rua Djalma Noronha, 264/365 - Jd. Paulistano-
Buracos não fechados;  Rua Seme Jubram, 1400 - B. Paraiso - tampa de
bueiro fora do nível da via; Rua Maria da Glória N. Ramires Ferreira, 75 -
B. Tropical - Buraco não fechado; Rua Maneco Dionisio, 309 - Vila Martins
II - Tampa de inspeção solta

Edson Flavio Theodoro da Silva- 2º Secretário
-Que seja oficiado o Senhor Prefeito da Estância Turística de Avaré, para
que através da Secretaria de Esportes estude a possibilidade de realizar
um campeonato municipal de Futsal, já que os Ginásios de Esportes do
Município enfim estão contando com o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo
de Bombeiros).
-Que seja oficiado o Senhor Prefeito da Estância Turística de Avaré, para
que através do setor competente, realize estudos a fim de implantar nas
escolas do município o mutirão da coleta tecnológica com o objetivo de
coletar carcaças de computadores, teclados, celulares, pilhas e baterias,
pois este tipo de material deve ser descartado corretamente, já que carrega,
entre seus componentes, resíduo altamente tóxico, conscientizando e pre-
servando através deste mutirão o meio ambiente e o nosso município.

Antonio Leite de Oliveira
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Paulo Dias Novaes Filho, DD. Prefeito
Municipal da Estância Turística de Avaré, por meio do setor competente,

nos informe a possibilidade de providenciar em caráter de urgência refor-
ma no telhado da EMEB do Conjunto Habitacional Duílio Gambini.
-que seja oficiado que seja oficiado à SABESP (Companhia de Saneamen-
to Básico do Estado de São Paulo), para que providencie em caráter de
urgência reposição de asfalto na Av. Getúlio Vargas altura do nº 213 no
bairro Vila Esperança. (Foto anexo)
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Paulo Dias Novaes Filho, DD. Prefeito
Municipal da Estância Turística de Avaré, para que, por meio do setor
competente, em caráter de urgência estudem a possibilidade de construir
uma ponte de ligação entre a Fazenda do Sr. Elói e a plantação de laranja.
Segue anexa a solicitação dos moradores do bairro Andrade e Silva.

Bruna Maria Costa Silvestre
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Paulo Dias Novaes Filho,
Prefeito Municipal, para que por meio do setor competente informe a esta
Casa de Leis se existe a possibilidade de intensificar a fiscalização no
perímetro urbano as residências e terrenos que não possuem calçadas -
passeio público e consequentemente notificar os proprietários ou que o
próprio município por meio da Lei nº 1.982, de 28 de dezembro de 2015,
execute a construção e recuperação das calçadas - passeio público para
melhor comodidade dos transeuntes.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Paulo Dias Novaes Filho,
Prefeito Municipal, para que por meio do setor competente informe a esta
Casa de Leis quantas empresas receberam a concessão de uso de solo
no Parque Industrial e até a presente data não deram início às obras?
Existem empresas aptas a perderem a concessão?
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Paulo Dias Novaes Filho,
Prefeito Municipal, para que por meio do setor competente informe a esta
Casa de Leis se o município tem fiscalizado as novas edificações destina-
das ao uso multifamiliar ou unifamiliar com área superior a 150,00 m2 de
área construída, as quais ficam obrigadas a instalar sistema de aquecimen-
to solar em seus sistemas de instalação hidráulica conforma a Lei Ordinária
nº 1.848, de 21 de outubro de 2014, e também sobre a instalação de
hidrômetros em unidades autônomas dos condomínios em geral no âmbito
do nosso município, conforme a Lei nº 1.666, de 09 de abril de 2013.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Paulo Dias Novaes Filho,
Prefeito Municipal, para que por meio do setor competente informe a esta
Casa de Leis qual Órgão é o responsável pela fiscalização sobre os imóveis
do  Programa Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal, pois denúncias
dão conta que inúmeros contemplados estariam vendendo suas casas,
principalmente no Residencial Mário Emílio Banwwart. Solicito que seja
encaminhado para o Órgão responsável para que o mesmo proceda com a
fiscalização para que seja verificada a veracidade das denúncias.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Paulo Dias Novaes Filho,
Prefeito Municipal, para que por meio do setor competente informe a esta
Casa de Leis qual o motivo da demora nos atendimentos das diversas
Indicações protocoladas semanalmente, tendo em vista que algumas
vias com aguardam mais de 2 (dois) meses pela manutenção.

Carlos Alberto Estati
-que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Turística de
Avaré, Paulo Dias Novaes Filho, para que por meio da Secretaria Munici-
pal de Saúde informe a esta Casa de Leis, se existe estudos objetivando
instalar no município o programa "Remédio em Casa", visando atender
pacientes idosos e com deficiência.
-Considerando que o projeto Mina D'água do Governo do Estado de São
Paulo é uma modalidade de Pagamento por Serviços Ambientais - PSA
que visa remunerar os produtores rurais que preservarem nascentes
existentes dentro de suas propriedades; REQUEIRO à Mesa, após ouvida
a Casa e dispensadas as formalidades regimentais,  que seja oficiado ao
Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, Paulo Dias
Novaes Filho, para que por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente
faça dar publicidade e orientações do referido projeto aos produtores
rurais do nosso município, visando alertar os produtores que ainda não se
beneficiam desse projeto para que possam se inscrever.
-Considerando que as obras de asfaltamento da Avenida Major Rangel
mais uma vez encontram-se paralisadas; REQUEIRO à Mesa, após ouvi-
da a Casa e dispensadas as formalidades regimentais,  que seja oficiado
ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, Paulo
Dias Novaes Filho, para que informe a esta Casa de Leis se existe
alguma programação da Prefeitura Municipal com a finalidade de executar
o restante da pavimentação que compreende da rua Major Vitoriano até a
rua Piauí em nosso município.

Eduardo David Cortez
-Considerando as constantes reclamações da comunidade, principalmen-
te dos moradores, motoristas e transeuntes, que tanto vem reclamando e
cobrando sobre questões de pavimentação asfáltica e iluminação pública
urbana; REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as
formalidades regimentais, que sejam oficiadas as Secretarias municipais
de Obras e Serviços  para que informem a este Poder Legislativo Munici-
pal no sentido de esclarecer os pertinentes questionamentos: Há alguma
previsão para a realização de pavimentação asfáltica na rua Paulo Contrucci
Leal, bairro - Jardim Califórnia e também em relação à iluminação pública
urbana do local acima mencionado. Requeiro mais que, tomem providên-
cias urgentes em relação a isso.
-que sejam oficiadas as Secretarias Municipais de Obras e Serviços para
que informem a esta Casa Legislativa qual a previsão da entrega do
calçamento do Distrito de Barra Grande? Requeiro mais que, tomem
providências urgentes em relação a isso.
-que sejam oficiados votos de aplausos e parabenizações desta respeitá-
vel Casa legislativa à Ilustríssima Senhora Estela Gambini.
-que seja oficiado ao DER (Departamento de Estradas e Rodagens) para
que informe a esta Casa de Leis no sentido de responder o quesito a
seguir: Qual a razão existente pelo fato da entrada do Distrito de Barra
Grande, encontrar-se tão ausente de placas indicativas e sinalizações
viárias? Requeiro mas que tomem providências urgentes nesse sentido.
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-que sejam oficiadas as Secretarias Municipais de Obras e Serviços para
que informem a este Parlamento Legislativo no sentido de responder a
pertinente questão: 1-) Quanto a pavimentação asfáltica já realizada no
Jardim Paraíso: O departamento competente está realizando vistorias e
fiscalizações rigorosas em relação a obra pública?

Ernesto Ferreira de Albuquerque
-REQUEIRO que seja reiterado o requerimento nº 0436/2016 de 28 de
março de 2016 que se refere ao convite a Secretária Municipal de Educa-
ção Lúcia Lélis e a Diretora da Central de Alimentação Escolar Municipal
para o esclarecimento definitivo da situação atual do fornecimento de
merenda nas escolas municipais.
-REQUEIRO para que informe esta Casa de Leis a respeito do fato de que
alguns plantões médicos presenciais do Pronto Socorro Municipal tem
coincidido com plantões presenciais do Berçário da Maternidade da Santa
Casa.
-REQUEIRO Votos de Parabenização ao Sindicato dos Comerciário de
Avaré, as Secretarias Municipais de Cultura, Esportes e dos Direitos das
Pessoas com Deficiência, extensivo aos artistas participantes, pela rea-
lização do evento 1º de Maio com Artes.
-REQUEIRO que providencie com a máxima brevidade possível uma
entrevista coletiva com a imprensa local para informar as medidas toma-
das e a data de transferência de todas as atividades inclusive dos parla-
mentares para o prédio da nova Câmara Municipal.

Júlio César Theodoro
-E consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo
falecimento da senhora BENEDITA LOPES LOFIEGO, ocorrido em Avaré,
no dia 23 de abril de 2016 o corrente fato, que causou grande consterna-
ção perante aos familiares e amigos, uma vez que se tratava de pessoa
benquista, pertencente que era à família aqui.
-A SABESP - Cia Saneamento Básico Estado de São Paulo em nome do
Senhor Jorge Rabelo, solicitando quais os tempos para resposta no vaza-
mento de esgotos que correm a céu aberto.
-Ao Prefeito Municipal Senhor Paulo Dias Novaes Filho, e o Setor de
competência, para que envie um relatório à essa Casa de Leis, informan-
do-nos quais os números de autuações no ano de 2015, referente a Lei
Municipal 66, de 18 de maio de 2001, que diz sobre A LEI DOS 20
MINUTOS NAS FILAS BANCÁRIAS.
-Ao Ministério Público do Estado de São Paulo e a Promotoria de Justiça de
Avaré, para que informe a essa Casa de Leis, quais os procedimentos
para implementação e regulamentação da JUSTIÇA TERAPÊUTICA em
nosso município, afim de atender ao Programa Avaré Sem Drogas.
-ao Centro Cultural Casa do Músico e Avaré em nome de seu mentor o
senhor Nahor Gomes, um grande trompetista brasileiro, votos de aplau-
sos e parabenizações, pelo trabalho desenvolvido na cultura musical de
nosso município.

Marcelo José Ortega
-ao Excelentíssimo Sr Prefeito Municipal, Paulo Dias Novaes Filho, e ao
COMUTRAN (Conselho Municipal de Trânsito), para que informem esta
Casa Legislativa sobre a possibilidade de dobrar o número de vagas para
estacionamento de veículos para idosos e deficientes
-a empresa ALL (América Latina Logística) para que informe a esta Casa
Legislativa sobre a possibilidade de conceder o prédio da antiga estação
ferroviária localizado a rua Lineu Prestes em Avaré, na forma de comodato,
ao município de Avaré.
-ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Sr. Paulo Dias Novaes
Filho, e o Excelentíssimo Senhor Secretário Municipal do Meio Ambiente,
Claudio Hayashi para que elabore laudos laboratoriais e para analisar a
qualidade da água do Ribeirão Lajeado a fim de constatar eventual conta-
minação por esgoto e encaminhe cópias para essa casa.

Rosângela Paulucci Paixão Pereira
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, um voto de profundo pesar
pelo falecimento do Senhor EZIO CASAGRANDI, ocorrido em Avaré, no
dia 25 de abril do corrente, fato esse que causou grande consternação
perante aos familiares e amigos, uma vez que se tratava de pessoa
benquista, pertencente que era à família aqui radicada.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, um voto de profundo pesar
pelo falecimento do Senhora DULCELINA INACIO JABALI, ocorrido em
Avaré, no dia 01 de maio do corrente, fato esse que causou grande
consternação perante aos familiares e amigos, uma vez que se tratava de
pessoa benquista, pertencente que era à família aqui radicada.
-oficiado ao MM. Juiz Diretor do Fórum da Comarca de Avaré, para que
realize estudos, para a substituição de penas restritivas de direitos de que
trata o art. 46 do Código Penal em pecuniárias conforme o § 1º do art. 45
do Código Penal, e estas convertidas em cestas básicas de alimentos
destinadas ao Fundo Municipal de Assistência Social de Avaré - SP.
-oficiado ao Exmo. Sr. Paulo Dias Novaes Filho, DD. Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, por meio da Secretaria de Esportes, para
que nos informe se existe projeto em andamento para criação do Fundo
Municipal de Esportes, Lazer e Recreação?

Ouvidoria Municipal

3711-2500

CIRCULAR N º 15/2016 - DG    Avaré, 05 de maio 2.016.

Senhor (a) Vereador (a):-
Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordiná-
ria de 09/05/2016 - Segunda Feira - às 19h00min.
Pela presente levo ao seu conhecimento que o Exmo. Sr. Presi-
dente Vereador Denílson Rocha Ziroldo  designou  para a Ordem
do Dia da Sessão Ordinária de 09 de Maio do corrente ano, que
tem seu inicio marcado para as 19h00min,  a seguinte matéria:
1. PROJETO DE LEI Nº 51/2016 - Discussão Única
Autoria: V er Francisco Barreto de Monte Neto
Assunto: Altera o Art. 18 da Lei Municipal 1605, de 14 de agosto
de 2012, a qual deu nova redação à Lei nº 1328, de 09 de março
de 2010.
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 51/2016 e dos Pareceres do
Jurídico; e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
2. PROJETO DE LEI Nº 149/2015 - Discussão Única
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Autoriza concessão de direito real de uso de bem
imóvel e dá outras providências (p /Rotary Club de Avaré
Jurumirim)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 149/2015 e dos Pareceres
do Jurídico; e das Comissões de Constituição, Justiça e Reda-
ção; de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor; e de Servi-
ços, Obras e Adm. Pública.
3. PROJETO DE LEI Nº 25/2016 - Discussão Única
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial
que especifica e dá outras providências (R$ 4.747.278,46 -
Secr. Municipal da Educação)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 25/2016 e dos Pareceres do
Jurídico; e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e
de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor. (prazo expirado)
4. PROJETO DE LEI Nº 44/2016 - Discussão Única
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Revoga a Lei Municipal nº 1.981, de 17 de dezembro
de 2015, e dá outras providências.
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 44/2016 e dos Pareceres do
Jurídico; e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
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 ses-
são ordinária de 02/05/2016, a saber:
A íntegra das proposituras (projetos de leis; projetos de resolu-
ção, etc...) pode ser consultada no portal do poder legislativo
www.camaraavare.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 Lei Complementar nº 52/2016
Autoria: Ver. Eduardo David Cortez
Assunto: Dispõe sobre a concessão de Isenção do Imposto
Predial Territorial Urbano (IPTU) as pessoas que especifica e dá
outras providências.
" Projeto de Lei nº 53/2016
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias e execução
da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2017, e dá
outras providências (LDO)
" Projeto de Lei nº 54/2016
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial
que especifica e dá providências (Secretaria Municipal da Saú-
de R$ 52.800,00)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Termo Aditivo nº 11/2016
Contratante: Câmara de Vereadores da Estância Turística de
Avaré
Contratada: WEB SIM TECNOLOGIA LTDA - ME
Objeto: Contratação de empresa especializada para instalação
de sistema de monitoramento dos veículos oficiais da Câmara
de Vereadores da Estância Turística de Avaré.
Valor do aditivo: R$ 374,00 (trezentos e setenta e quatro reais)
- aditivo de aproximadamente 13,88%.
Das alterações: acréscimo de instalação de sistema de
monitoramento em mais um veículo.
Referente: Aditivo do Contrato 29/2015 - Processo 33/2015-
Dispensa 16/2015
Data do ajuste: 29/04/2016

DENÍLSON ROCHA ZIROLDO
Presidente da Câmara

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
Termo Aditivo nº 12/2016
Contratante: Câmara de Vereadores da Estância Turística de
Avaré
Contratada: UNIMED DE AVARÉ COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
Objeto: prestação de serviços de plano privado de assistência à
saúde, com cobertura ambulatorial, hospitalar e obstetrícia,
abrangência regional, acomodação em apartamento, contratação
sob regime coletivo, com participação por adesão aos servido-
res ativos da Câmara de Vereadores de Avaré.
Prazo de vigência da prorrogação: 31 de maio de 2016.
O valor global estimado é de R$ 11.168,08 (onze mil cento e
sessenta e oito reais e oito centavos)
Referente: Prorrogação do Contrato firmado em 28/04/2011 -
Pregão Presencial 04/2011 - Processo nº 05/2011.
Data do ajuste: 29/04/2016.

DENÍLSON ROCHA ZIROLDO
Presidente da Câmara

CONVITE
    AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré e a
Prefeitura da Estância Turística de Avaré convidam os Senho-
res Vereadores, Associações de Bairros, representantes de
classes e munícipes em geral, para AUDIÊNCIA PÚBLICA da Se-
cretaria Municipal da Saúde, referente ao 1º Quadrimestre de
2016, a realizar-se no dia 25/05/2016 a partir das 9 horas, no
plenário da Câmara de Vereadores de Avaré, sito à Avenida
Prefeito Misael Euphrásio Leal, nº 999.

CONVITE
  AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré e a
Prefeitura da Estância Turística de Avaré convidam os Senho-
res Vereadores, Associações de Bairros, representantes de
classes e munícipes em geral, para AUDIÊNCIA PÚBLICA refe-
rente ao Projeto de Lei nº 16/2016, que cria o Fundo Municipal da
Cultura e dá outras providências, a realizar-se no dia 10/05/
2016 às 19 horas, no plenário da Câmara de Vereadores de
Avaré, sito à Avenida Pref. Misael Euphrásio Leal, nº 999.

CONVITE
  AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré e a
Prefeitura da Estância Turística de Avaré convidam os Senho-
res Vereadores, Associações de Bairros, representantes de
classes e munícipes em geral, para AUDIÊNCIA PÚBLICA refe-
rente ao Projeto de Lei nº 28/2016, que dispõe sobre regulariza-
ção de obras e dá prazo para sua concessão, a realizar-se no
dia 11/05/2016 às 19 horas, no plenário da Câmara de Vereado-
res de Avaré, sito à Avenida Pref. Misael Euphrásio Leal, nº 999.
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CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 030/2016
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado pela Sra Deira Alizia Visentin Villen, nos termos da Portaria
nº 6397/2013 de 02/01/2013, considerando pedido de  exonera-
ção de Fernando Candido do Nascimento e considerando
indeferimento de nomeação/posse/exercicio do 7º classificado,
CONVOCA classificado do Concurso Público nº 006/2013,  pu-
blicado em 14/12/2013, homologado através do Decreto nº 3810,
de 19/02/2014, publicado em 22/02/2014,prorrogado através do
Decreto 4422, de 10/02/2016, publicado em 13/02/2016,para o
cargo/função de TECNICO DE RX,  a comparecer no prazo máxi-
mo 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, as 9:00 as 16:00 hs,  com os documen-
tos abaixo descritos, para orientação do procedimento
admissional e nomeação. O não comparecimento no prazo aci-
ma implicará na desistência da vaga.
Classificado Nome
08º ANDRE ALVES BEZERRA
Localde Trabalho Pronto Socorro Municipal
Estância Turística de Avaré, aos 06 de maio de 2016.

DEIRA  ALIZIA VISENTIN VILLEN
Secretária Municipal de Administração

ATRIBUIÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO – CONFORME L.C. 126/2010
e  127/2010 e mais do Edital Concurso Publico  006/2013
 DENOMINAÇÃO TÉCNICO DE RX
ATRIBUIÇÃO
(Descrição sumária) Compreende as tarefas que se desti-
nam a executar exames radiológicos, sob supervisão de médi-
cos especialista, através da operação de equipamentos de raio
x, seguindo normas e instruções de segurança .Executa tare-
fas afins designadas pela chefia imediata.
REQUISITO Ensino Médico Completo , curso especifico na
área. Registro CRTR
Carga Horárua 24 horas semanais
Local de Trabalho Pronto Socorro Municipal

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 ( curso concluso e
registrado) exigido no Edital de Concurso e Lei nº 152/2011 e
1511/2011 – autenticado
01 Certificado militar
01 Certidão nascimento / casamento
01 Certidão nascimento filhos (menores de 14 anos para
salário família/maiores para I.R.)
01 Antecedentes Criminais (via internet)
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 comprobatórios de acúmulo de
cargo/emprego público

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 031/2016
(CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO)

O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado pela Sra Deira Alizia Visentin Villen, nos termos da Portaria
nº 6397/2013 de 02/01/2013, considerando Oficio nº 244/2016
– SME, com finalidade de suprir 24 (vinte e quatro) horas-aula/
semana, face licença saúde de Marcia do Amaral Padua  , con-
siderando desistência por não comparecimento do 13º classifi-
cado,  CONVOCA, para CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMI-
NADO, regime jurídico C.L.T., por  60 (sessenta) dias, prorrogá-
vel até o final do ano letivo escolar, verificada a necessidade, a
critério da Secretaria Municipal de Educação, o classificado no
Concurso Público nº 002/2013, publicado em 30/11/2013, homo-
logado pelo Decreto nº 3793/2014 de 31 de Janeiro de 2014,
publicado em 01 de Fevereiro de 2014, prorrogado através do

Decreto nº 4400/2016, de 14/01/2016, publicado em 16/01/2016,
para o cargo de PEB II- EDUCAÇÃO ARTÍSTICA, conforme clas-
sificação abaixo descrita, 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, situ-
ado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810, das 9:00 hrs as 16:00 hrs,
com os documentos abaixo descritos, para orientação do pro-
cedimento admissional e nomeação. O não comparecimento no
prazo acima implicará na desistência da vaga.
Classificação Nome
14º HELLEN CAROLINE DOS SANTOS
Local de T rabalho EMEB Profa. Elizabeth de Jesus
Freitas
Estância Turística de Avaré, aos 06  de MAIO de 2016.

DEIRA ALIZIA VISENTIN VILLEN
Secretária Municipal da Administração

 ATRIBUIÇÃO DO CARGO – CONFORME L.C. 1511/2011
DENOMINAÇÃO PEB II – Educação Artística
ATRIBUIÇÃO Vide Anexo da  L.C. Nº 1511/2011
REQUISITO Graduação em curso superior de licenciatura
plena em disciplinas específicas das áreas do currículo das
unidades escolares do sistema municipal de ensino de acordo
com a legislação vigente

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 ( curso concluso e
registrado) exigido no Edital de Concurso e Lei nº 152/2011 e
1511/2011 – autenticado
01 Certificado militar
01 Certidão nascimento / casamento
01 Certidão nascimento filhos (menores de 14 anos para
salário família/maiores para I.R.)
01 Antecedentes Criminais (via internet)
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 comprobatórios de acúmulo de
cargo/emprego público

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 032/2016
(CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO)

O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado pela Sra Deira Alizia Visentin Villen, nos termos da Portaria
nº 6397/2013 de 02/01/2013, considerando Ofício nº 243/2016-
Secretaria Municipal da Educação, com a finalidade de suprir 39
(trinta e nove) horas/aulas/semana , mais carga suplementar de
02 (duas) horas/aulas/semana, junto EMEB. Prof.Carlos Papa,
face a restrição médica  de servidora efetiva , considerando a
desistência por não comparecimento do 16º classificado,  CON-
VOCA  para CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO, regi-
me jurídico C.L.T.,  por  180 (cento e oitenta dias), prorrogáveis
até final do ano letivo escolar , verificada a necessidade, a
critério da Secretaria Municipal de Educação, classificado do
Concurso Público nº 003/2012  publicado em 14/11/2012, homo-
logado pelo Decreto nº 3453/2013 de 10/01/2013, publicado em
12/01/2013, prorrogado pelo Decreto nº 4082/2015 de 07 de
Janeiro de 2015, publicado em 10 de Janeiro de 2015, para o
cargo efetivo de PEB II- EDUCAÇÃO FÍSICA, a comparecer no
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publi-
cação deste Edital, no Departamento de Recursos Humanos e
Gestão de Pessoal com os documentos abaixo descritos, situa-
do a Rua Rio Grande do Sul nº 1810, as 9:00 as 16:00 hs,  com
os documentos abaixo descritos, para orientação do procedi-
mento admissional e nomeação. O não comparecimento no pra-
zo acima implicará na desistência da vaga.
Class. Nome
17º ALEX PEREIRA ALVES
Local de T rabalho EMEB Prof.Carlos Papa
Estância Turística de Avaré, aos 06 dias de MAIO de 2016.

DEIRA  ALIZIA VISENTIN VILLEN
Secretária Municipal da Administração

ATRIBUIÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO – CONFORME L.C. 151 1/2011
DENOMINAÇÃO Peb II – EDUCAÇÃO FÍSICA

ATRIBUIÇÃO Vide Anexo da  L.C. Nº 1511/2011
REQUISITO Graduação em curso superior completo de li-
cenciatura plena em disciplinas específicas das áreas do currí-
culo das unidades escolares do sistema municipal de ensino de
acordo com a legislação vigente
 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 ( curso concluso e
registrado) exigido no Edital de Concurso e Lei nº 152/2011 e
1511/2011 – autenticado
01 Certificado militar
01 Certidão nascimento / casamento
01 Certidão nascimento filhos (menores de 14 anos para
salário família/maiores para I.R.)
01 Antecedentes Criminais (via internet)
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 comprobatórios de acúmulo de
cargo/emprego público

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 033/2016
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado pela Sra Deira Alizia Visentin Villen, nos termos da Portaria
nº 6397/2013 de 02/01/2013, considerando pedido de exonera-
ção Marisa Silva Rosa de Morais,justificado através do oficio
162/2016/SME  , considerando a desistência por não compare-
cimento do 133º classificado,   CONVOCA o classificado no
Concurso Público nº 002/2012, homologado pelo Decreto nº
3213/2012 de 21/05/2012, publicado em 02/06/2012, prorroga-
do pelo Decreto nº 3893/2014 de 27/05/2014, publicado em 31/
05/2014, para o cargo efetivo de MONITOR, conforme classifi-
cação abaixo descrita; a comparecer no prazo máximo de 05
(cinco) dias úteis, a partir da data da publicação deste Edital,
com os documentos abaixo solicitados, no Departamento de
Recursos Humanos e Gestão de Pessoal, situado a Rua Rio
Grande do Sul nº 1810,das 9:00 as 16:00 hs,  para orientações
dos procedimentos admissionais e nomeação .O não compare-
cimento no prazo acima implicará na desistência da vaga.
Class. Nome
134º ARIANE GASPARINI SANTANA
Local de T rabalho Emeb Flávio Nascimento
Jornada 40 horas semanais/ 8 horas diárias
Estância Turística de Avaré, aos 06 dias de MAIO de 2016.

DEIRA ALIZIA VISENTIN VILLEN
Secretária Municipal da Administração

ATRIBUIÇÃO  E REQUISITO DO CARGO/FUNÇÃO – CONFOR-
ME L.C. 127/2010
DENOMINAÇÃO MONITOR

Compreende em executar tarefas sob supervisão, ser-
viços de atendimento às crianças em suas necessidades diári-
as, cuidando da alimentação, higiene e recreação, garantindo
seu bem estar, adaptação e desenvolvimento físico e mental,
bem como monitorar jovens e adultos em unidades escolares,
ou de desenvolvimento de programas sociais. Executa tarefas
afins designadas pela chefia imediata.
REQUISITO Ensino Fundamental Completo.
CARGA HORÁRIA 40 horas semanais/8 horas diarias
 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 ( curso concluso e
registrado) exigido no Edital de Concurso/processo seletivo/ Lei
Complementar nº 126/2010 – autenticado
01 Certificado militar
01 Certidão nascimento / casamento
01 Certidão nascimento filhos (menores de 14 anos para
salário família/maiores para I.R.)
01 Antecedentes Criminais (via internet)
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 con-
trato de trabalho, para fins comprobatórios de acúmulo de car-
go/emprego público
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 034/2016
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado pela Sra Deira Alizia Visentin Villen, nos termos da Portaria
nº 6397/2013 de 02/01/2013, considerando  a exoneração “a
pedido” de Tatiane Chueri Gastardeli, justificada através da CI
347882/SEMADS, considerando a desistência por não compa-
recimento do 50º classificado, CONVOCA, classificado do Con-
curso Público nº 006/2011, publicado em 15/10/2011, homologa-
do pelo Decreto nº 3363/2012 de 26/10/2012 publicado em 27/
10/2012,prorrogado pelo Decreto nº 4028/2014 de 21/10/2014,
publicado em 25/10/2014, para o cargo efetivo de ASSISTENTE
SOCIAL, a comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias
úteis, a partir da data da publicação deste Edital, no Departa-
mento de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal com os do-
cumentos abaixo descritos, situado a Rua Rio Grande do Sul nº
1810, das 9:00 as 16:00 hs,  com os documentos abaixo descri-
tos, para orientação do procedimento admissional e nomeação.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência
da vaga.
Classificação Nome
51º JULIANA DEL CIAMPO OLIVEIRA
Local de Trabalho SEMADS – CRAS IV
Jornada de Trabalho 30 hs semanais/ 6 horas diárias
Estância Turística de Avaré, aos 06 dias de maio de 2016.

DEIRA  ALIZIA VISENTIN VILLEN
Secretária Municipal da Administração

 DENOMINAÇÃO ASSISTENTE SOCIAL
ATRIBUIÇÃO Compreende as tarefas que se destinam a exe-
cutar trabalho de assistência social através de triagens, pesqui-
sas e acompanhamentos de pessoas. Visitas domiciliares para
obtenção de informação socioeconômica sobre as condições
de vida da comunidade ou execução de projetos com objetivos
sociais.
REQUISITO Ensino Superior Completo – Registro no CRESS
CARGA HORÁRIA 30 horas semanais/ 6 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)
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 comprobatórios de acúmulo de
cargo/emprego público

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 035/2016
 O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado pela Sra Deira Alizia Visentin Villen, nos termos da Portaria
nº 6397/2013 de 02/01/2013, considerando CI 349210/SMPT e
pedido de exoneração de Janio Augusto Alves Junior,
consdierando desistência por não comparecimento do 2º clas-
sificado,  , CONVOCA,  o classificado no Concurso Público nº
006/2013 de 14/12/2013, homologado pelo Decreto nº 3810/
2014 de 19/02/2014, publicado em 22/02/2014, prorrogado atra-
vés do Decreto nº 4422/2016 de 10/02/2016, publicado em 13/
02/2016, para o cargo efetivo de DESENHISTA PROJETISTA,
conforme classificação abaixo descrita; 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, situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810, das 9:00
hrs as 16:00 hrs. O não comparecimento no prazo acima impli-
cará na desistência da vaga.
Classificação Nome
03º JOSÉ RICARDO DA SILVA
LOCAL DE TRABALHO Secretaria Municipal de Planejamento e
Transportes
JORNADA 40 horas semanais/08horas diárias
Estância Turística de Avaré, aos 06  dias de maio de 2016.

DEIRA ALIZIA VISENTIN VILLEN
Secretária Municipal da Administração

ATRIBUIÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO - CONFORME L.C. 188/2013
DENOMINAÇÃO DESENHISTA PROJETISTA

Compreende as tarefas que destinam na elaboração de
desenhos técnicos de arquitetura e engenharia civil utilizando
softwares específicos para desenho técnico, assim como po-
dem executar plantas, desenhos e detalhamentos de instala-
ções hidrossanitárias e elétricas e desenhos cartográficos;
coletam e processam dados e planejam o trabalho para a elabo-
ração do projeto como, por exemplo, interpretar projetos exis-
tentes, calcular e definir custos do desenho, analisar croqui e
aplicar normas de saúde ocupacional e normas técnicas ligadas
à construção civil, podendo atualizar o desenho de acordo com
a legislação.
REQUISITO Ensino Médio completo e curso básico de Dese-
nho de no mínimo 200 horas/aulas, ministrado por instituição
reconhecida; conhecimento de processador de textos e de
planilha eletrônica e domínio de uso de software Computer Aided
Design (CAD) e de plother
CARGA HORÁRIA 40 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 nascimento filhos (menores de 14 anos para
salário-família/maiores para I.R.)
01 Antecedentes Criminais (via internet)
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 comprobatórios de acúmulo de
cargo/emprego público

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 036/2016
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado pela Sra Deira Alizia Visentin Villen, nos termos da Portaria
nº 6397/2013 de 02/01/2013, considerando as justificativas con-
tidas na CI 345962,   visando suprir as salas de vacinas das
unidades básicas de saúde CONVOCA, classificado do Con-
curso Público nº 006/2013, publicado em 14/12/2013, Decreto
3810, de 19/02/2014, publicado em 22/02/2014, prorrogado atra-
vés do Decreto nº 4422, de 10/02/2016, publicado em 13/02/
2016, CONVOCA, para o cargo efetivo de TÉCNICO EM ENFER-
MAGEM , a comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias
úteis, a partir da data da publicação deste Edital, no Departa-
mento de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal com os do-
cumentos abaixo descritos, situado a Rua Rio Grande do Sul nº
1810, das 9:00 as 16:00 hs,  com os documentos abaixo descri-
tos, para orientação do procedimento admissional e nomeação.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência
da vaga.
Classificação Nome
9º MARESSA GARCIA NOGUEIRA
10º REINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA
LOCAL DE TRABALHO UBS – SALA DE VACINA
Jornada de Trabalho 40hs semanais/ 8horas diárias
Estância Turística de Avaré, aos 06 dias de maio de 2016.

DEIRA  ALIZIA VISENTIN VILLEN
Secretária Municipal da Administração

 DENOMINAÇÃO TÉCNICO EM ENFERMAGEM
ATRIBUIÇÃO
LC 127/2010 Auxiliar no atendimento a pacientes sob a su-
pervisão e orientação do médico e enfermeiro. Cumprir ou fazer
cumprir prescrições médicas e auxiliar em intervenções cirúrgi-
cas. Esterilizar e conservar o instrumental médico. Observar e
registrar sintomas e sinais vitais apresentados pelos pacientes
para reconhecimento de autoridade superior. Participar de pro-
gramas 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 específi-
co na área e registro no COREN
CARGA HORÁRIA 40 (quarenta) horas semanais/8 horas diarias

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)
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 comprobatórios de acúmulo de
cargo/emprego público

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 037/2016
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado pela Sra Deira Alizia Visentin Villen, nos termos da Portaria
nº 6397/2013 de 02/01/2013, considerando as justificativas
contidas na CI 342616,  CONVOCA,  o classificado no Concurso
Público nº 003/2013, homologado através do Decreto nº 3794,
de 31 de janeiro de 2014, publicado em 01/02/2014, prorrogado
através do Decreto nº 4399, de 14 de janeiro de 2016, publicado
em 16/01/2016, para o emprego público de ENFERMEIRO-PSF,
regime C.L.T., conforme classificação abaixo descrita, a com-
parecer 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  situado a Rua Rio Grande do Sul
nº 1810, das 9:00 as 16:00 hs, para orientações dos procedi-
mentos admissionais e nomeação. O não comparecimento no
prazo acima implicará na desistência da vaga.
Class. Nome
07º MARCIA APARECIDA GARCIA
08º TATIANA BERTOLACAMPOS
Local de Trabalho USF STA ELIZABETH E USF MARIO
EMILIO BANWART
Carga Horária 40 horas semanais/8 horas diarias
  Estância Turística de Avaré, aos 06 de maio de  de 2016.

DEIRA ALIZIA VISENTIN VILLEN
Secretária Municipal da Administração

 ATRIBUIÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO – CONFORME L.C. 097/2009
DENOMINAÇÃO ENFERMEIRO - PSF
ATRIBUIÇÃO Vide Anexo da L.C. Nº 097/2009
REQUISITO NívelSuperior completo com Graduação em En-
fermagem, ter registro no órgão de classe que regulamenta o
exercício da profissão (COREN)

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)- com-
provando residência na área da comunidade que atuar
01 Título eleitoral e último comprovante de votação
01 Carteira Profissional - CTPS
01 PIS - PASEP
01 Comprovante grau de escolaridade ( curso concluso e
registrado) exigido no Edital de Concurso/processo seletivo –
autenticado e cópia autenticada do Registro do COREN
01 Certificado militar
01 Certidão nascimento / casamento
01 Certidão nascimento filhos (menores de 14 anos para
salário família/maiores para I.R.)
01 Antecedentes Criminais (via internet)
01 Foto 3x4
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá
apresentar cópia  da exoneração e/ou cópia de rescisão de
contrato de trabalho, para fins comprobatórios de acúmulo de
cargo/emprego público
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 038/2016
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representa-
do pela Sra Deira Alizia Visentin Villen, nos termos da Portaria nº
6397/2013 de 02/01/2013, considerando as justificativas conti-
das na CI 342616,  CONVOCA,  o classificado no Concurso Públi-
co nº 003/2013, homologado através do Decreto nº 3794, de 31
de janeiro de 2014, publicado em 01/02/2014, prorrogado através
do Decreto nº 4399, de 14 de janeiro de 2016, publicado em 16/01/
2016, para o emprego público de AUXILIAR DE ENFERMAGEM -
PSF, regime C.L.T., conforme classificação abaixo descrita, a com-
parecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data
da publicação deste Edital, no Departamento de Recursos Huma-
nos e Gestão de Pessoal , situado a Rua Rio Grande do Sul nº
1810, das 9:00 as 16:00 hs, para orientações dos procedimentos
admissionais e nomeação. O não comparecimento no prazo aci-
ma implicará na desistência da vaga.
Class. Nome
07º EDINEIA DE FATIMA OLIVEIRA
08º SHEILA DE OLIVEIRA
09º JACQUELINE BRICK
10º EDLA CYBELLE DA  SILVA
Local de Trabalho  (02) USF STA ELIZABETH E  (02)USF
MARIO EMILIO BANWART
Carga Horária 40 horas semanais/8 horas diarias
  Estância Turística de Avaré, aos 06 de maio de  de 2016.

DEIRA ALIZIA VISENTIN VILLEN
Secretária Municipal da Administração

 ATRIBUIÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO – CONFORME L.C. 097/2009
DENOMINAÇÃO AUXILIAR DE ENFERMAGEM - PSF
ATRIBUIÇÃO Vide Anexo da L.C. Nº 097/2009
REQUISITO Ensino Fundamental Completo – Registro COREN

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)- com-
provando residência na área da comunidade que atuar
01 Título eleitoral e último comprovante de votação
01 Carteira Profissional - CTPS
01 PIS - PASEP
01 Comprovante grau de escolaridade ( curso concluso e
registrado) exigido no Edital de Concurso/processo seletivo –
autenticado e cópia autenticada do Registro do COREN
01 Certificado militar
01 Certidão nascimento / casamento
01 Certidão nascimento filhos (menores de 14 anos para
salário família/maiores para I.R.)
01 Antecedentes Criminais (via internet)
01 Foto 3x4
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá
apresentar cópia  da exoneração e/ou cópia de rescisão de
contrato de trabalho, para fins comprobatórios de acúmulo de
cargo/emprego público

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 039/2016
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representa-
do pela Sra Deira Alizia Visentin Villen, nos termos da Portaria nº
6397/2013 de 02/01/2013, considerando as justificativas conti-
das na CI 342616,  CONVOCA,  o classificado no Concurso Públi-
co nº 004/2013, publicado em 14/12/2013, homologado através
do Decreto 3829 de 07/03/2014, publicado em 15/03/2014, pror-
rogado através do Decreto nº 4442, de 29/02/2016, publicado em
05/03/2016, , para o emprego público de SERVENTE DE LIMPEZA
- PSF, regime C.L.T., conforme classificação abaixo descrita, 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  situado a Rua Rio Grande do Sul
nº 1810, das 9:00 as 16:00 hs, para orientações dos procedimen-
tos admissionais e nomeação. O não comparecimento no prazo
acima implicará na desistência da vaga.
Class. Nome
04º ADRIANA CRISTINA DA SILVA
05º ROSANA FERREIRA DOS SANTOS
Local de Trabalho  (01) USF STA ELIZABETH E  (01)USF
MARIO EMILIO BANWART
Carga Horária 40 horas semanais/8 horas diarias
  Estância Turística de Avaré, aos 06 de maio de  de 2016.

DEIRA ALIZIA VISENTIN VILLEN
Secretária Municipal da Administração

ATRIBUIÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO – CONFORME L.C. 097/2009
DENOMINAÇÃO SERVENTE DE LIMPEZA- PSF
ATRIBUIÇÃO Vide Anexo da L.C. Nº 097/2009
REQUISITO Ensino Fundamental Incompleto

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)- com-
provando residência na área da comunidade que atuar
01 Título eleitoral e último comprovante de votação
01 Carteira Profissional - CTPS
01 PIS - PASEP
01 Comprovante grau de escolaridade ( curso concluso e
registrado) exigido no Edital de Concurso/processo seletivo –
autenticado e cópia autenticada do Registro do COREN
01 Certificado militar
01 Certidão nascimento / casamento
01 Certidão nascimento filhos (menores de 14 anos para
salário família/maiores para I.R.)
01 Antecedentes Criminais (via internet)
01 Foto 3x4
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá
apresentar cópia  da exoneração e/ou cópia de rescisão de
contrato de trabalho, para fins comprobatórios de acúmulo de
cargo/emprego público

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 040/2016
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado pela Sra Deira Alizia Visentin Villen, nos termos da Portaria
nº 6397/2013 de 02/01/2013, considerando as justificativas con-
tidas no ofício nº 261/2016- SME ,objetivando atender demanda
de alunos AEE (Atendimento Educacional Especializado) , CON-
VOCA,  o classificado no Concurso Público nº 002/2013, publi-
cado em 30/11/2013, homologado pelo Decreto nº 3793/2014 de
31 de Janeiro de 2014, publicado em 01 de Fevereiro de 2014,
prorrogado através do Decreto nº 4400/2016, de 14/01/2016,
publicado em 16/01/2016,  para o cargo efetivo  de PEB II- EDU-
CAÇÃO ESPECIAL, conforme classificação abaixo descrita, a
comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir
da data da publicação deste Edital, no Departamento de Recur-
sos Humanos e Gestão de Pessoal, situado a Rua Rio Grande do
Sul nº 1810, das 9:00 as 16:00 hrs, com os documentos abaixo
descritos, para orientação do procedimento admissional e no-
meação. O não comparecimento no prazo acima implicará na
desistência da vaga.
Classificação Nome
06º BRUNA REGINA MORAES DE OLIVEIRA LOPES
Local de Trabalho Emeb Moacyr Correia Parise de outras
unidades
Estância Turística de Avaré, aos 06 de maio de 2016.

DEIRA ALIZIA VISENTIN VILLEN
Secretária Municipal da Administração

 ATRIBUIÇÃO DO CARGO – CONFORME L.C. 151 1/2011
DENOMINAÇÃO PEB II – Educação Especial
ATRIBUIÇÃO Vide Anexo da  L.C. Nº 1511/2011
REQUISITO Graduação em curso superior de licenciatura
plena em Pedagogia e curso de  Especialização em Educação
Especial superior a 360 horas, reconhecido pelo MEC.
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 ( curso concluso e
registrado) exigido no Edital de Concurso e Lei nº 152/2011 e
1511/2011 – autenticado
01 Certificado militar
01 Certidão nascimento / casamento
01 Certidão nascimento filhos (menores de 14 anos para
salário família/maiores para I.R.)
01 Antecedentes Criminais (via internet)
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 comprobatórios de acúmulo de
cargo/emprego público

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 041/2016
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representa-
do pela Sra Deira Alizia Visentin Villen, nos termos da Portaria nº
6397/2013 de 02/01/2013, considerando  a exoneração “a pedi-
do” de Narandra  Nakamura de Oliveira Faustino,  justificada atra-
vés da CI 347882/SEMADS, , CONVOCA, classificado do Concur-
so Público nº 006/2011, publicado em 15/10/2011, homologado
pelo Decreto nº 3363/2012 de 26/10/2012 publicado em 27/10/
2012,prorrogado pelo Decreto nº 4028/2014 de 21/10/2014, pu-
blicado em 25/10/2014, para o cargo efetivo de PSICOLOGO, 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 des-
critos, situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810, das 9:00 as
16:00 hs,  com os documentos abaixo descritos, para orientação
do procedimento admissional e nomeação. O não comparecimen-
to no prazo acima implicará na desistência da vaga.
Classificação Nome
16º KATIA HATSUE ENDO
Local de Trabalho SEMADS – CRAS IV
Jornada de Trabalho 30 hs semanais/ 6 horas diárias
 Estância Turística de Avaré, aos 06 dias de maio de 2016.

DEIRA  ALIZIA VISENTIN VILLEN
Secretária Municipal da Administração

 DENOMINAÇÃO PSICOLOGO
ATRIBUIÇÃO Compreende as tarefas que se destinam a pres-
tar assistência de saúde mental, bem como atender e orientar na
área educacional, elaborando e aplicando técnica psicológica
para possibilitar a orientação e/ou diagnóstico clínico
REQUISITO Ensino Superior Completo – Registro no CRP
 CARGA HORÁRIA 30 horas semanais/ 6 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)
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 comprobatórios de acúmulo de
cargo/emprego público

O CONSELHO MUNICIPAL DE
POLÍTICA CULTURAL DE AVARÉ E A

SECRETARIA MUNICIPAL DE
CULTURA E LAZER

CONVIDAM A POPULAÇÃO, PESSOAS
ENVOLVIDAS COM ARTE E CULTURA,
ATIVISITAS CULTURAIS E ARTISTAS PARA
AUDIÊNCIA PUBLICA DO FUNDO MUNICI-
PAL DE CULTURA.

 LOCAL: CAMARA  MUNICIPAL DE AVARÉ
HORARIO: 19 HORAS

DIA 10 DE JUNHO DE 2016

Gumercindo Castellucci
Presidente do Cmpc - Secretário Interino

 Gilson Camara Filgueiras
Secretario Municipal de Cultura
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Os trabalhos de revitaliza-
ção da Praça Prefeito Romeu
Bretas, no centro histórico de
Avaré, já avançaram 40% do
total previsto na obra. O ín-
dice é medido pelo Departa-
mento de Convênios (DE-
CON) da Prefeitura.

Orçada em R$ 933.220,25
a intervenção no local, apro-
vada pelo Conselho Munici-
pal de Turismo (COMTUR),
está recebendo recursos li-
berados pelo Departamento
de Apoio ao Desenvolvimen-
to das Estâncias (DADE), ór-

Área interna da Concha Acústica
recebe mezanino
Através de parceria com o Governo do Estado, Prefeitura está
investindo R$ 933 mil na revitalização da praça central da cidade

gão do governo estadual. A
obra teve início em novem-
bro de 2015, com previsão de
término para novembro des-
te ano.

A Concha Acústica, que
também passa por revitaliza-
ção, já recebeu impermeabi-
lização em sua cobertura, o
palco recebeu um pavimen-
to de concreto e na parte in-
terna, um mezanino com es-
trutura metálica foi edifica-
do. Ali, funcionará a área ad-
ministrativa da Secretaria
Municipal de Turismo. O pro-

jeto arquitetônico prevê ain-
da a troca de iluminação na
área externa, melhorias no
paisagismo, além de inter-
venções nas instalações elé-
trica e hidráulica da praça.

Já receberam interven-
ções dois quiosques reade-
quados para a instalação de
sanitários públicos para aten-
dimento do público que fre-
quenta a área em dias de
eventos movimentados. Os
futuros sanitários já recebe-
ram divisórias de granito, as
paredes já foram azulejadas

e toda parte de hidráulica já
foi concluída.

Os demais quiosques,
que abrigarão os artesãos e
o Ponto de Informações Tu-
rísticas (PIT), entraram na

fase de acabamento, já rece-
bendo piso e peitoris. Dos
antigos quiosques, apenas
um continuará reservado
para funcionar como lancho-
nete.

INCLUSÃO

A Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa promo-
ve no próximo dia 12 de maio na Casa de Artes e Artesa-
nato Floriza Souto Fernandes (Rua Rio Grande do Sul,
1793) às 15h, o terceiro Encontro das Mães de Filhos com
Deficiência, evento criado para que mães de filhos com
deficiência troquem experiências e se sintam mais pre-
paradas para enfrentar as situações encontradas no dia a
dia na relação com seus filhos e com a sociedade.

Seminário
Já para o dia 20, sexta-feira, está programado o III

Seminário da Empregabilidade, que visa romper os es-
tigmas e preconceitos acerca do tema, resgatando a
cidadania e promovendo a inclusão social.

O evento acontecerá às 19h30, no Salão Paroquial
Monsenhor Celso (Tonovo), localizado na Rua Bahia
nº 1023. "É uma excelente oportunidade para todos
discutirem o acesso ao emprego sem discriminação. O
evento é aberto a toda comunidade", destaca a secre-
tária Sandra Ribeiro Rosa Antônio.

Encontro das Mães de filhos com
deficiência acontece no dia 12


