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Sorteio dos prêmios do IPTU acontece neste sábado
Neste sábado (dia

30 de dezembro) será
realizado pela Secreta-
ria Municipal de Fazen-
da o sorteio dos prêmi-
os do IPTU de Avaré.
O sorteio acontece às
10 horas da manhã, no
Coreto do Mercado
Municipal. Os premia-
dos receberão um car-
ro 0 km, uma moto
125cc e uma TV 29
polegadas.

A participação do
sorteio será apenas para
os contribuintes que es-
tiverem em dia com seus
tributos junto a Prefeitu-
ra, sendo necessária a
quitação total dos débi-

tos. Neste caso não se
aplica as situações de
parcelamento da dívida,
como o Refis, por
exemplo. A entrega de
prêmios é uma forma de
premiar aqueles contri-
buintes que sempre es-
tiveram em dia com o
pagamento do IPTU.

O sorteio será feito
através do número de
cadastro do imóvel e
será aberto ao público,
onde toda a população
poderá participar.

Veículos que serão
sorteados estão
expostos no Largo do
Mercado

MÁRIO BIXIGA

Funcionário Municipal poderá ganhar área na represa

Prefeitura está preparando a área para posteriormente doar para a
Associação dos Funcionários da Prefeitura

A Prefeitura da
Estância Turística de
Avaré, poderá em bre-
ve doar uma área para
a Associação dos Fun-
cionários Públicos
Municipais de Avaré.
Isso porque recente-
mente a Prefeitura re-
vogou oficialmente a
doação de uma área
para a Associação Ci-
esp/Fiesp. Esta área,
localizada no Lotea-
mento Chácara da Re-
presa, foi doada pela
administração anterior,
mas a entidade não

mostrou interesse e
depois de um bom
tempo, nem mexeu no
terreno. Recentemen-
te a Associação Ci-
esp/Fiesp formalizou o
desinteresse pela
área.

Desta forma a Pre-
feitura pretende repas-
sar essa área para a As-
sociação dos Funcio-
nários Públicos Muni-
cipais de Avaré. Para
efetivar a doação está
aguardando apenas o
acerto de alguns docu-
mentos para que pos-

sa ser analisada pela
Câmara Municipal.

Com isso a Prefeitu-
ra de Avaré mostra o seu
interesse em valorizar o
funcionalismo municipal,
que deverá receber mais
este incentivo. A Asso-
ciação dos Fuincionári-
os, que atualmente já
possui uma sede social
na cidade, poderá con-
tar com outra às mar-
gens da Represa, pro-
porcionando assim mais
uma opção no momen-
to de lazer do funciona-
lismo municipal.

SECRETARIA DE OBRAS
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ALMOXARIFADO DA SAÚDE ................................... 3732-7144

ARQUIVO MORTO .................................................... 3732-8464

AMBULATÓRIO DST / AIDS ...................................... 3732-5030

BANCO DO POVO .................................................... 3732-6101

BIBLIOTECA MUNICIPAL............................................ 3733-6004

CAMPING MUNICIPAL ................................................ 3731-9153

CASA DA MULHER ................................................... 3732-1744

CASA  ABRIGO FEMININO ........................................ 3732-6012

CASA ABRIGO MASCULINO .................................... 3733-1967

CASA DUPIÁ ............................................................. 3731-1595

CASA TRANSITÓRIA ................................................ 3733-2157

CENTRO ADMINISTRATIVO ...................................... 3711-2533

CPD ........................................................................... 3732-5335

CENTRO EDUCAÇÃO (CENTRINHO) ........................ 3733-4775

CEREST-CENTRO DE REFERÊNCIA

DA SAÚDE DO TRABALHADOR .............................. 3732-7203

CENTRO COMUNITÁRIO BANDEIRANTE .................. 3732-0902

CEI JANDIRA PEREIRA .............................................. 3733-9798

CEI CAROLINA PUZIELO ........................................... 3732-0699

CEI ANA SOARES DE OLIVEIRA ............................... 3731-1441

CEI SANTA TEREZINHA ............................................ 3732-0033

CEI DONA BIDUNGA ................................................. 3733-3050

CEI DONA OLGA GIRALDI BRITO ............................. 3732-7826

CEI ANTONIA DA SILVA DIAS (BARRA GRANDE) .... 3733-6688

CEI JOSÉ MARIA PORTO .......................................... 3733-1946

CORPO DE BOMBEIROS ........................................... 3733-1563/

3732-5758/

193

CONSELHO TUTELAR .............................................. 3732-1199

COMUNIDADE TERAPÊUTA (CHÁCARA PRIMAVERA) .. 3733-2666

CSU-CENTRO SOCIAL URBANO .............................. 3732-2466

COZINHA PILOTO-DEPÓSITO ................................... 3732-5997

COZINHA PILOTO ..................................................... 3733-4885/

3733-7015

DELEGACIA- POSTO DE INVESTIGAÇÃO ............... 3733-5404

EMEI DONA ANNA NOVAES ..................................... 3733-5353/

3733-7727

EMEIEF ORLANDO CORTEZ ..................................... 3733-8246

EMEIEF MANECO DIONÍSIO 3733-9001/

3732-2411

EMEIEF PROFº ZAINE ZEQUI OLIVEIRA ................... 3733-9099/

3733-5363

EMEIEF SALIM ANTONIO CURIATI ............................. 3733-9599/

3732-2868

EMEIEF PROFº CLARINDO MACEDO ........................ 3733-3442/

3733-7019

EMEF PROFº VITOR LAMPARELLI ........................... 3732-2342/

37335225

EMEF PROFº ELIZABETH JESUS DE FREITAS ......... 3732-4200/

3733-9448

EMEIES FLÁVIO NASCIMENTO ................................. 3733-5333/

3733-6559

PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE AVARÉ

EMEIES PROFº MARIA TEREZA DE O. PICALHO ...... 3733-7017/

3733-6662

EMEI ALZIRA PAVÃO ................................................ 3733-7016

EMEIEF JOSÉ REBOUÇAS DE CARVALHO .............. 3733-7018/

37334944

EMEF MARIA NAZARÉ ABS PIMENTEL .................... 3732-8686

EMEF LICÍNIA DE OLIVEIRA GUAZELLI ..................... 3732-8998

EMEF CELINA VILELA D. BRUNO .............................. 3731-7177

EMEF EVANI ELAINE BATOCHIO CASOLATO .......... 3731-7022

EMAPA ...................................................................... 3731-1843/

3733-1549

FEBEM ....................................................................... 3733-2677

PORTARIA DA GARAGEM ........................................ 3733-1541/

3733-1536/

3733-8866

DISK ILUMINAÇÃO .................................................... 3732-8844/

0800 707 0770

JUNTA MILITAR ......................................................... 3733-7014

INCRA ........................................................................ 3711-2547

PAS BOM SUCESSO ................................................. 3732-0970

PAS BAIRRO ALTO ................................................... 3732-0814

PAS BRABÂNCIA/VILA JARDIM ............................... 3733-2977

PAS VERA CRUZ ...................................................... 3733-2979

PAS JARDIM BRASIL ................................................ 3733-3044

PAS BARRA GRANDE .............................................. 3733-6677

PSF I CECÍLIO JORGE NETO ..................................... 3733-2929

PSF II FERNANDO HIRATA ........................................ 3731-2121

PSF III DANTE CAVECCI ............................................ 3732-4134

PSF IV DR. CARLOS  APARECIDO BANDEIRA ........ 3731-9347

POSTO DE SAÚDE .................................................... 3711-2400/

3732-9022/

0800 770 1920

PASSE ESCOLAR ..................................................... 3733-4440

3711-2219

PAÇO MUNICIPAL ...................................................... 3711-2500

PONTE ALTA ............................................................. 3731-4000

PROCON ................................................................... 3733-7010/

3733-7565

POLÍCIA MONTADA ................................................... 3732-3456

POSTO POLICIAL COSTA AZUL ............................... 3731-7158

PRONTO-SOCORRO ................................................. 3733-7341/

3733-7177

SECRETARIA DA SAÚDE .......................................... 3733-8277/

3732-8263

SECRETARIA DA AGRICULTURA .............................. 3733-9786

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO .................................. 3711-2211

SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL .................... 3732-0282

SECRETARIA DA CULTURA ...................................... 3733-3046/

3732-5057

SECRETARIA DE TURISMO ....................................... 3732-8009

TERMINAL RODOVIÁRIO .......................................... 3732-3159

TIRO DE GUERRA ..................................................... 3732-0965

VELÓRIO MUNICIPAL ................................................ 3732-5105

ZONA AZUL .............................................................. 3732-7288
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JUDICIÁRIO

CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 120/2006

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificado em concurso público para o cargo de ELETRICIS-
TA do Concurso Público nº 001/2006, homologado pelo Decreto
nº 1.261 de 26/09/2006, publicado em 30/09/2006:
Class. Nº Inscr. Nome
03º 01587 José Mangueira Leal
A comparecer à Rua Rio Grande do Sul, nº 1810, das 13:00 às
17:00 hs, no Departamento de Recursos Humanos, no prazo de
cinco dias úteis a partir da data da publicação deste.
O não comparecimento no prazo acima, implicará na desistência
da vaga.

Avaré, 21 de dezembro de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 119/2006

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca clas-
sificado em concurso público para o cargo de AUXILIAR ADMI-
NISTRATIVO do Concurso Público nº 001/2006, homologado pelo
Decreto nº 1.261 de 26/09/2006, publicado em 30/09/2006:
Class. Nº Inscr. Nome
02º 00683 Elias Menezes Muniz
03º 00271 Giovana Aparecida Brazil
04º 03203 Paula Renata Bonan
05º 00371 Edson Fernando de Jesus Barbosa
A comparecer à Rua Rio Grande do Sul, nº 1810, das 13:00 às
17:00 hs, no Departamento de Recursos Humanos, no prazo de
cinco dias úteis a partir da data da publicação deste.
O não comparecimento no prazo acima, implicará na desistência
da vaga.

Avaré, 21 de dezembro de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

RECURSOS HUMANOS

COMUNICADO

O Departamento de RH, comunica o resultado das Avaliações de
Desempenho, ocorridas nos últimos 120 (sessenta) dias, bem
como convoca os funcionários para ciência:

Código do Situação Código do Situação
Funcionário Funcionário
4462 Aprovado 4656 Aprovado
4462 Aprovado 4656 Aprovado
4462 Aprovado 4893 Aprovado
4512 Aprovado 4893 Aprovado
4512 Aprovado 4905 Aprovado
4512 Aprovado 4905 Aprovado
4512 Aprovado 4912 Aprovado
4534 Aprovado 4912 Aprovado
4534 Aprovado 4920 Reprovado
4534 Aprovado 4921 Aprovado
4535 Aprovado 4921 Aprovado
4535 Aprovado 4922 Aprovado
4535 Aprovado 4922 Aprovado
4535 Aprovado 4927 Aprovado
4557 Aprovado 4942 Aprovado
4557 Aprovado 4942 Aprovado
4557 Aprovado 4945 Aprovado
4557 Aprovado 4945 Aprovado
4568 Aprovado 4949 Aprovado

4949 Aprovado

Avaré, 27 de dezembro de 2006.

VANIA REGINA SIMONASSI R. ALMEIDA
PRESIDENTE DA COMISSÃO

COMUNICADO

O Departamento de RH, comunica o resultado das Avaliações de
Desempenho dos funcionários admitidos em 2006, bem como
convoca os funcionários para ciência:

Código do Situação Código do Situação
Funcionário Funcionário
5048 Aprovado 5080 Aprovado
5049 Aprovado 5082 Aprovado
5050 Aprovado 5084 Aprovado
5052 Aprovado 5087 Aprovado
5053 Aprovado 5088 Aprovado
5054 Aprovado 5185 Aprovado
5056 Aprovado 5203 Aprovado
5059 Reprovado 5207 Aprovado
5060 Reprovado 5212 Aprovado
5066 Aprovado 5217 Reprovado
5069 Aprovado 5230 Aprovado
5070 Aprovado 5243 Aprovado
5076 Aprovado 5259 Aprovado
5078 Aprovado

Avaré, 27 de dezembro de 2006.

VANIA REGINA SIMONASSI R. ALMEIDA
PRESIDENTE DA COMISSÃO

LICITAÇÃO

ADJUDICAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Concorrência Pública nº. 011/06 – Processo nº. 352/06, 29
de novembro de 2006, a empresa PLANETA EDUCAÇÃO GRÁ-
FICA E EDITORA LTDA, no valor global de R$ 538.027,24 (qui-
nhentos e trinta e oito mil e vinte e sete reais e vinte e quatro
centavos), objetivando a contratação de empresa especializa-
da na prestação de serviços para a melhoria na qualidade de
aprendizado dos alunos das unidades escolares da rede muni-
cipal, incluindo o fornecimento de produtos e softwares neces-
sários à implantação do projeto.
Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal. Adjudicado em:
19/12/2006.

ADJUDICAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Concorrência Pública nº. 014/06 – Processo nº. 417/06, 05
de dezembro de 2006, a empresa CONSTRUTORA ITAPAGÉ
LTDA, no valor global de R$ 871.207,75 (oitocentos e setenta e
um mil, duzentos e sete reais e setenta e cinco centavos), objeti-
vando a contratação de empresa para fornecimento de materiais
e mão-de-obra para construção de uma escola de ensino funda-
mental com prédio principal, zeladoria e quadra poliesportiva na
Rua Antonio Quintilhano Teixeira, s/nº - Bairro Barra Grande.
Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal. Adjudicado em:
13/12/2006.

ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇO
Tomada de Preço nº. 072/06 – Processo nº. 397/06, 26 de
outubro de 2006, a empresa CONSTRUTORA MEGA COLINA
LTDA, no valor global de R$ 180.505,47 (cento e oitenta mil,
quinhentos e cinco reais e quarenta e sete centavos), objetivan-
do a contratação de empresa para fornecimento de materiais e
mão-de-obra para cobertura de quadras poliesportivas e arqui-
bancadas na EMEIEF “Orlando Cortez”, e na EMEF “Elisabeth de
Jesus Freitas”.
Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal. Adjudicado em:
14/12/2006.

EXTRATO DE CONTRATO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Modalidade: Concorrência Pública nº. 011/06 – Processo
nº. 352/06
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: PLANETA EDUCAÇÃO GRÁFICA E EDITORA LTDA
Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços
para a melhoria na qualidade de aprendizado dos alunos das
unidades escolares da rede municipal, incluindo o fornecimento
de produtos e softwares necessários à implantação do projeto.
Valor: R$ 538.027,24 (quinhentos e trinta e oito mil e vinte e sete
reais e vinte e quatro centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 19/12/06

Modalidade: Concorrência Pública nº. 013/06 – Processo
nº. 416/06
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: ATLÂNTICA – CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA
Objeto: contratação de empresa para o fornecimento de mate-
riais e mão-de-obra para construção de uma escola de ensino
fundamental no Jardim Santa Mônica.
Valor: R$ 853.131,10 (oitocentos e cinqüenta e três mil cento e
trinta e um reais e dez centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 13/12/06

Modalidade: Concorrência Pública nº. 014/06 – Processo
nº. 417/06
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: CONSTRUTORA ITAPAGÉ LTDA
Objeto: contratação de empresa para fornecimento de materiais
e mão-de-obra para construção de uma escola de ensino funda-
mental com prédio principal, zeladoria e quadra poliesportiva na
Rua Antonio Quintilhano Teixeira, s/nº - Bairro Barra Grande.
Valor: R$ 871.207,75 (oitocentos e setenta e um mil, duzentos e
sete reais e setenta e cinco centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 13/12/06

COMUNICADO
A Secretaria Municipal de Habitação da Prefeitura
da Estância Turística de Avaré informa a todos os
mutuários da CDHU (Companhia de Desenvolvimen-
to Habitacional Urbano) que os mutuários que ven-
derem suas casas não poderão participar de futuros
sorteios da CDHU em todo Estado de São Paulo.
Maiores informações poderão ser obtidas na Secre-
taria Municipal de Habitação (Rua Rio Grande do
Sul, 1810 – Centro Administrativo Municipal).

 Secretaria Municipal de Habitação
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EXTRATO DE CONTRATO TOMADA DE PREÇO
Modalidade: Tomada de Preço nº. 072/06 – Processo nº. 397/06
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: CONSTRUTORA MEGA COLINA LTDA
Objeto: contratação de empresa para fornecimento de materi-
ais e mão-de-obra para cobertura de quadras poliesportivas e
arquibancadas na EMEIEF “Orlando Cortez”, e na EMEF “Elisabe-
th de Jesus Freitas”.
Valor: R$ 180.505,47 (cento e oitenta mil, quinhentos e cinco
reais e quarenta e sete centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 14/12/06

Modalidade: Tomada de Preço nº. 074/06 – Processo nº. 404/06
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: CONSTRUTORA ITAPAGÉ LTDA
Objeto: contratação de empresa especializada para forneci-
mento de materiais e mão-de-obra para a urbanização de pra-
ças públicas.
Valor: R$ 41.182,81 (quarenta e um mil cento e oitenta e dois
reais e oitenta e um centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 13/12/06

Modalidade: Tomada de Preço nº. 083/06 – Processo nº. 451/06
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: AVARÉ VEICULOS LTDA
Objeto: Aquisição de 02 (dois) veículos zero quilômetro.
Valor: R$ 57.060,00 (cinqüenta e sete mil e sessenta centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 06/12/06

EXTRATO DE CONTRATO CONVITE
Modalidade: Convite nº. 167/06 – Processo nº. 466/06
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: RAPHAEL RUIZ BOARETO ME
Objeto: locação de cinqüenta e quatro ornamentos natalinos
para diversas ruas desta cidade.
Valor: R$ 54.818,73 (cinqüenta e quatro mil oitocentos e dezoito
reais e setenta e três centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 27/11/06

Modalidade: Convite nº. 170/06 – Processo nº. 479/06
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: GERSON CASAGRANDI S/C LTDA ME
Objeto: contratação de empresa para prestação de serviço de
manutenção de antenas de retransmissão de imagens de TV
para a cidade de Avaré.
Valor: R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais)
Data da Assinatura do Contrato: 08/12/06

EXTRATO DE CONTRATO DISPENSA
Modalidade: Dispensa nº. 145/06 – Processo nº. 475/06
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: CIRULABOR PRODUTOS CURÚRGICOS LTDA
Objeto: aquisição de medicamentos para os detentos das PI e PII.
Valor: R$ 7.890,00 (sete mil oitocentos e noventa reais)
Data da Assinatura do Contrato: 06/12/06

Modalidade: Dispensa nº. 150/06 – Processo nº. 484/06
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: MEDICAL IMAGE IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA
Objeto: aquisição de um monitor colorido 12” EZU-MT12, para o
ultra-som do Pronto Socorro Municipal.
Valor: R$ 15.300,00 (quinze mil e trezentos reais)
Data da Assinatura do Contrato: 04/12/06

Modalidade: Dispensa nº. 155/06 – Processo nº. 489/06
Anuente: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Locadores: Sra. Elsa CatalinaWirsch a o Sr. Diego Parodi
Locatária: SILTEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS
TEXTEIS LTDA ME
Objeto: locação de imóvel para instalação desta empresa na
cidade de Avaré
Valor: R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais
Data da Assinatura do Contrato: 01/12/06

Modalidade: Dispensa nº. 156/06 – Processo nº. 490/06
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: ALL DOOR MIDIA EXTERIOR PUBLICIDADE LTDA ME
Objeto: veiculação de 12 (doze) outdoors digitais com foto para
a VI Festa Country.
Valor: R$ 8.000,00 (oito mil reais)
Data da Assinatura do Contrato: 07/12/06

Modalidade: Dispensa nº. 157/06 – Processo nº. 491/06
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: DIGBY BRASILEIRA COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS LTDA EPP
Objeto: aquisição de materiais descartáveis para os PASs, PSFs
e Pronto Socorro Municipal.
Valor: R$ 91.037,40 (noventa e um mil e trinta e sete reais e
quarenta centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 05/12/06

Modalidade: Dispensa nº. 158/06 – Processo nº. 492/06
Locatária: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Locador: ALEX LOURENÇO LUCCHESI
Objeto: locação de imóvel para instalação da Procuradoria Ge-
ral do Município
Valor: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) mensais
Data da Assinatura do Contrato: 01/12/06

Modalidade: Dispensa nº. 159/06 – Processo nº. 493/06
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA
Objeto: aquisição de cestas básicas para o Fundo Social de
Solidariedade.
Valor: R$ 69.500,00 (sessenta e nove mil e quinhentos reais)
Data da Assinatura do Contrato: 12/12/06

Modalidade: Dispensa nº. 160/06 – Processo nº. 494/06
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA
Objeto: aquisição de cestas básicas de natal para os funcioná-
rios municipais.
Valor: R$ 75.259,50 (setenta e cinco mil duzentos e cinqüenta e
nove reais cinqüenta centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 18/12/06

Modalidade: Dispensa nº. 163/06 – Processo nº. 498/06
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: MACROMÉDICA LTDA ME
Objeto: aquisição de soluções descartáveis para os PASs, PSFs
e Pronto Socorro e aquisição de filmes de Raio X para o pronto
Socorro Municipal.
Valor: R$ 29.736,00 (vinte e nove mil setecentos e trinta e seis reais)
Data da Assinatura do Contrato: 18/12/06

Decreto n.º 1.312, de 14 de dezembro de 2006
(Corrige o valor da Unidade Fiscal do Município e dá outras

providências)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por lei,
D E C R E T A : -
Artigo 1º - Fica fixado em R$ 1,70 (um real e setenta centavos) o
valor da Unidade Fiscal do Município de Avaré – UFMA, criada
pela Lei Complementar n.º 1, de 02 de fevereiro de 2001, corrigido
monetariamente pelo fator IPCA-IBGE acumulado no ano de 2006.
Parágrafo único - O valor a que se refere o caput deste artigo
vigorará a partir de 1º de janeiro de 2007 como indexador e fator
de correção dos impostos, taxas, contribuições de melhorias,
preços públicos e multas.
Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 14 de dezembro
de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

DECRETOS

Decreto nº 1.316, de 18 de dezembro de 2006
(Dispõe sobre denominação de logradouro público, e dá

outras providências.)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por lei,
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º - Fica denominado Praça Benedita Domingues
Lopes “Dona Nega”, o logradouro público localizado na qua-
dra 2 do Loteamento denominado Residencial Gilberto Filgueiras
II, nesta cidade de Avaré, circundado pela Rua Humberto Mórbio,
Travessa A e Rua Luiz José Alves, perfazendo uma área territo-
rial de 713,00 metros quadrados.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 18 de Dezembro
de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Decreto nº 1.323, de 26 de dezembro de 2006
(Nomeia a Comissão responsável pelo sorteio e

entrega dos prêmios da Campanha de Arrecadação
estabelecida pela Lei nº 794 de 28 de dezembro

de 2005)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por Lei,
D E C R E T A : -
Artigo 1º - fica nomeada, na forma abaixo, a Comissão respon-
sável pelo sorteio e entrega dos prêmios da CAMPANHA DE
ARRECADAÇÃO, estabelecida pela Lei nº 794 de 28 de Dezem-
bro de 2005:
PRESIDENTE
Clóvis de Oliveira
MEMBROS
Rodivaldo Rípoli
Ana Maria Campoy
Itamar de Araújo
Luciane Rossito Figueiredo
Paulo Décio de Souza
Artigo 2º – este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação.
Estância Turística de Avaré, 26 de dezembro de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
Prefeito Municipal

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAÚJO VALIM
Secretária Administrativa

Decreto n.º 1.324, de 26 de dezembro de 2006
(Dispõe sobre o horário de expediente das repartições

públicas Municipais.)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por lei,
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º - O expediente ao público e interno das repartições
públicas municipais no dia 02 de janeiro de 2007, será a partir
das 12:00 horas, mantendo-se os serviços essenciais de saú-
de e limpeza de lixo, sendo coleta e varrição.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 26 de dezembro
de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.



Decreto nº 1.322, de 26 de dezembro de 2006
(Regulamenta a Lei nº 794 de 28 de dezembro de 2005 e dá

outras providências)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por Lei,
D E C R E T A : -
Artigo 1º - o Poder Executivo realizará a CAMPANHA DE AR-
RECADAÇÃO, como meio auxiliar de fiscalização, arrecadação
e recadastramento fiscal de tributos municipais, mediante a dis-
tribuição gratuita de prêmios, através de sorteio.
Artigo 2º - participarão do sorteio, nos termos do Artigo 1º e
seu parágrafo único da Lei nº 794 de 28 de dezembro de 2005,
os contribuintes que comprovarem quitação total dos tributos
municipais até a data do sorteio.
PARÁGRAFO ÚNICO – consideram-se contribuintes os proprie-
tários, possuidores de imóveis a qualquer título ou responsáveis
pelo recolhimento do imposto.
Artigo 3º - para poder receber o prêmio o contribuinte deverá
exibir certidão negativa de tributos municipais de exercícios an-
teriores, expedida pelo Setor de Tributação e certidões do exer-
cício de 2006 expedidas pelos Setores de Tributação e ISS.
§ 1º - tratando-se de locatário, deverá ser exibido o carnê de IPTU
/ 2006 quitado, o contrato de locação ou outra prova convincente
de que o imposto foi pago às suas expensas e é de sua respon-
sabilidade e os documentos exigidos no caput deste artigo.
§ 2º - o não cumprimento pelo locatário das condições previstas
no parágrafo anterior, e estando o imóvel nas condições fixadas
no artigo 2º deste Decreto, o prêmio passará a pertencer ao
titular do imóvel constante no lançamento, desde que apresen-
tadas as certidões elencadas no caput deste artigo.
Artigo 4º - nos casos de imóveis pertencentes a mais de um
proprietário ou possuidores, o titular da posse constante no
cadastro da Prefeitura, representará os demais para efeito do
sorteio e recebimento do prêmio, se contemplado.
Artigo 5º - os sorteios serão realizados em Praça Pública, nes-
ta cidade, em dia e horário a serem divulgados.
PARÁGRAFO ÚNICO – os números a serem sorteados serão os
relativos ao cadastro do imóvel junto ao Município, constante do
aviso de lançamento do I P T U para 2006.
Artigo 6º - na hipótese do sorteado não comprovar as condi-
ções estabelecidas nos artigos 2º, 3º e seus parágrafos, será
o prêmio atribuído alternadamente ao número imediatamente su-
perior e inferior respectivamente até que o primeiro da seqüên-
cia comprove as condições dos citados artigos.
Artigo 7º - os números sorteados e nome dos respectivos
proprietários serão publicados no Semanário Oficial do Municí-
pio, na edição imediata da realização do sorteio.
§ 1º - os contribuintes sorteados poderão pleitear o prêmio, usan-
do do direito de preferência, se estiverem munidos dos compro-
vantes de pagamento, exigidos no artigo 3º e seus parágrafos,
em até 15 (quinze) dias da publicação do resultado do sorteio.
§ 2º - decorrido o prazo estabelecido pelo parágrafo anterior,
sem que o contribuinte sorteado pleiteie o prêmio, nova publica-
ção será feita, convocando o seu suplente, dentro do que deter-
mina o artigo 6º c/c 1§ deste artigo.
Artigo 8º - os prêmios deverão ser entregues aos contempla-
dos em até 90 (noventa) dias da data da publicação.
Artigo 9º - serão sorteados os seguintes bens móveis a serem
adquiridos pelo município:
01) – 01 Automóvel Zero Quilometro – 1.000 cc.
02) – 01 Motocicleta Zero Quilometro - 125 cc ou similar
03) – 01 Televisão em cores 29 polegadas
Artigo 10 – os prêmios serão entregues aos  contemplados
mediante assinatura do correspondente recibo e apresentação
de documento de identificação pessoal
Artigo 11 – toda a documentação a ser apresentada pelos
contribuintes deverá ser direcionada à Secretaria Municipal da
Fazenda que examinará, analisará e emitirá os documentos ne-
cessários para a efetiva entrega do prêmio.
Artigo 12 – a realização do sorteio será de responsabilidade do
Secretário Municipal da Fazenda e demais membros da comis-
são organizadora.
Artigo 13 – os casos omissos serão decididos soberanamente
pelo Prefeito Municipal, no prazo de 10 (dez) dias úteis da data
do conhecimento da omissão.
Artigo 14 – as despesas decorrentes deste Decreto correrão por
conta de verbas próprias consignadas no orçamento para 2006.
Artigo 15 – este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 26 de dezembro de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
Prefeito Municipal

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAÚJO VALIM
Secretária Administrativa

Decreto n.º 1.299, de 27 de Novembro de 2006
(Dispõe sobre a Declaração de utilidade pública para fins de

desapropriação, e dá outras providências.)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por lei,
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º - Fica declarada de utilidade pública, para fins de
desapropriação amigável ou judicial, a área de terras abaixo,
com 1,3726 hectares = 0,5672 alqueires, de propriedade de
MARIA JOSÉ BRIZOLLA FORTE BERTOLACCINI e outros,
localizada na Estrada Municipal AVR 359 Km 0,8, nesta cidade,
que será utilizada para abertura de futura avenida perimetral.
Local:-ESTRADA MUNICIPAL AVR 359-KM 0,8 – AVARÉ-SP
Proprietário:- MARIA JOSÉ BRIZOLLA FORTE BERTOLACCINI
E OUROS
Área territorial:- 1,3726 HECTARES = 0,5672 ALQUEIRES
Descrição da Área :-
“Uma gleba de terras, contendo a área de 1,3726 hectares
0,5672 alqueires, denominada Área Desmembrada da Chácara
Marimax - Futura Avenida Perimetral (Prefeitura Municipal da
Estância Turística de Avaré), localizada na Estrada Municipal
Avr.359, no município e comarca da Estância Turística de Avaré,
dentro das seguintes divisas e confrontações:- INICIA no marco
nº10A, cravado na margem da Faixa de domínio da Estrada
Municipal Avr.359 (Prefeitura Municipal da Estância Turística de
Avaré) e com a Área Remanescente “A” da Chácara Marimax;
deste marco segue por cerca margeando a Faixa de domínio da
Estrada Municipal Avr.359 (Prefeitura Municipal da Estância Tu-
rística de Avaré), no sentido Avaré – Bairros, no rumo
60º50’08”SE, 24,046 metros até o marco nº10B, cravado no
canto de divisa; deste marco deflete a direita e segue por cerca
na confrontação com a Área Remanescente “B” da Chácara
Marimax, nos seguintes rumos e distâncias; 25º36’34”SW,
548,765 metros até o marco nº21; 53º10’23”SW, 20,431 metros
até o marco nº20, cravado na margem direita do Córrego do
Paraíso; deste marco desce pela margem direita do Córrego do
Paraíso, na confrontação com o Sistema de Lazer nº1 do Resi-
dencial Paraíso (Prefeitura Municipal da Estância Turística de
Avaré), a distância de 28,583 metros até o marco nº20A, crava-
do no canto de divisa; deste marco deflete a direita, deixando o
referido córrego e segue por cerca na confrontação com a
Área Remanescente “A” da Chácara Marimax, nos seguintes
rumos e distâncias 53º10’23”NE, 22,277 metros até o marco
nº11A; 25º36’34”NE, 544,369 metros até o marco nº10B, marco
este que serviu de ponto de partida e inicio destas divisas e
confrontações”.
Artigo 2º - As despesas decorrentes da aplicação deste decreto
correrão por conta da aplicação própria do orçamento vigente.
Artigo 3º -   Este  Decreto   entrará   em   vigor   na  data    de   sua
publicação, ficando revogado o decreto nº 1.086 de 16 de janei-
ro de 2006.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 27 de Novembro
de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto nº 1321, de 26 de dezembro de 2006
(Dispõe sobre revogação dos Decretos nº 328 e 329,

de 16 de julho de 2002.)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito da Estância Turística
de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º - Ficam revogados os Decretos nº 328 e 329, de 16 de
julho de 2002, que dispõem sobre declaração de utilidade públi-
ca para fins de desapropriação de área de terras de proprieda-
de de SCOPEL EMPREENDIMENTOS DE OBRAS, DESIN DE-
SENVOLVIMENTO URBANO E J.F.L. CONSTRUÇÕES LTDA.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 26 de dezembro
de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Decreto n.º 1.330, de 27 de Dezembro de 2006
(Dispõe sobre a Declaração de utilidade pública para fins de

desapropriação, e dá outras providências.)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por lei,
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º - Fica declarada de utilidade pública, para fins de
desapropriação amigável ou judicial, a área de terras abaixo,
medindo 137,50  m², de propriedade de NILZA NOVAES BAR-
CELLOS E OUTROS, localizada na Travessa Congonhas, nesta
cidade, que será utilizada para alargamento de rua
Local:- Travessa Congonhas – Avaré/SP
Proprietário:- NILZA NOVAES BARCELLOS E OUTROS
Área territorial:- 137,50 m²;
Valor : R$ 11.012,99 (onze mil, doze reais e trinta e noventa e
nove centavos
Descrição da Área :-
Uma área de terras de forma irregular, desmembrada em maior
porção, situada nesta cidade, Município e Comarca de Avaré,
com início junto ao marco 2.A, desse ponto segue rumo 7°27’46”
NE, na extensão de 5,70 metros na confrontação com a Trabes-
sa Congonhas, atingindo o marco 3; desse ponto segue rumo
30°57’39NW na extensão de 66,683 metros, na confrontação
com a Travessa Congonhas, atingindo o marco 4; desse ponto
deflete à esquerda e segue rumo 41°43’41” NW, na extensão de
10,741 metros na confrontação com a Travessa Congonhas ,
atingindo o marco 5; desse ponto a esquerda e segue rumo
39°57’11”SW, na extensão de 2,70 metros, na confrontação com
a rua Carmem Dias Farias, atingindo o marco 5ª; desse ponto
deflete à esquerda  e segue rumo 30°57’39”SW na extensão de
42,00 metros, na confrontação com área remanescente de Nilza
Novaes Barcellos, atingindo o marco 2ª, local onde teve início
essas medidas e confrontações, perfazendo uma área territori-
al de 137,50 metros quadrados.
Artigo 2º - As despesas decorrentes da aplicação deste decreto
correrão por conta da aplicação própria do orçamento vigente.
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogando-se as disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 27 de Dezembro
de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto n.º 1.331, de 27 de Dezembro de 2006
(Dispõe sobre a Declaração de utilidade pública para fins de

desapropriação, e dá outras providências.)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por lei,
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º - Fica declarada de utilidade pública, para fins de
desapropriação amigável ou judicial, a área de terras abaixo,
medindo 2.940,65  m², de propriedade de LUIZ OTÁVIO CLI-
VATTI, localizada na Rua Mauro Aredes Pereira - Chácara Tino-
co, nesta cidade, que será utilizada para ampliação de instala-
ções escolares
Local:- Rua Mauro Aredes Pereira – Chácara Tinoco – Avaré/SP
Proprietário:- LUIZ OTÁVIO CLIVATTI
Área territorial:- 2.940,65 m²;
Descrição da Área :-
Um terreno, com área de 2.940,65 metros quadrados, situado na
Chácara Tinoco, nesta cidade, município e Comarca de Avaré,
com as seguintes medidas e confrontações: do marco 3/1, dis-
tância 69,90 metros; rumo 36°39’NO, confrontando com o lote
atribuído ao donatário Nelson Aparecido Garcia, do marco 3/1 ao
marco 4/1, distância de 40,00 metros, rumo 55°03’SO, confronta
com a linha de edificação de uma rua projetada, do marco 4/1 ao
marco 4, distãncia de 73,70 metros, rumo 35°07’SE, confronta
com o lote da donatária Conceição Aparecida Garcia Costa; do
marco 4 ao marco 3, distância de 41,80 metros, rumo 50°10’NE,
confronta com propriedade de Olinda Garcia, havido na forma
do registro nº 02 (dois) na matrícula nº 19.453, do livro nº 2, do
Oficial de Registro de Imóveis desta Comarca de Avaré; cadas-
trado junto a Prefeitura  Municipal local sob nº 4.367.020.00.
Artigo 2º - As presente área será utilizada para futura desapropriação.
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogando-se as disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 27 de Dezembro
de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL
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Decreto n.º 1.329, de 27 de dezembro de 2006
(Regulamenta a Lei nº 891 de 06 de Dezembro de 2006, que
dispõe sobre o Emplacamento de Bicicletas no Município da

Estância Turística de Avaré, em observância às Leis de
Trânsito – Lei Federal nº 9503 de 23 de Setembro de 1997,

que institui o Código de Trânsito Brasileiro – CTB e dá outras
providências)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por lei,
D E C R E T A : -
Artigo 1º – Este regulamento dispõe sobre as providências
necessárias para obtenção do Emplacamento identificatório de
todas as bicicletas que circulam no Município da Estância Turís-
tica de Avaré, atendendo ao disposto na Lei nº 891 de 06 de
dezembro de 2006 e artigo 24, inciso XVII e 129 da Lei nº 9503/
97 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB.
Artigo 2º – Os objetivos deste regulamento são:
I) Diminuir o número de acidentes envolvendo ciclistas, fazendo
com que respeitem a sinalização semafórica, vertical, horizontal;
II) Campanhas educativas no trânsito para ciclista, crianças e
adolescentes;
III) Elaborar o cadastramento e controle imediato de bicicletas.

Capítulo II
Das Definições

Artigo 3º – Para efeito deste regulamento são adotados as
definições abaixo:
I) O Município da Estância Turística de Avaré cadastrará a partir
do mês de fevereiro de 2007, todas as bicicletas existentes no
Município;
II) A Secretaria Municipal dos Transportes e Sistema Viário, atra-
vés do DEMUTRAN – Departamento Municipal de Trânsito se
encarregará do cadastramento e emplacamento;
III) A Secretaria Municipal dos Transportes e Sistema Viário,
através do DEMUTRAN – Departamento Municipal de Trânsi-
to, solicitará processo licitatório de inexigibilidade visando a
contratação de empresa interessada em confeccionar as
placas, sem ônus ao município, com direito de inserção do
nome da empresa da mesma, conforme modelo integrante
deste decreto.

Capítulo III
Dos Requisitos

Artigo 4º -Os ciclistas deverão obedecer às especificações
contidas no Código de Trânsito Brasileiro – CTB em seu artigo
24, inciso XVII, e artigo 129 da Lei nº 9503/97, e as emanadas
nesta regulamentação.
Parágrafo Primeiro – Crianças menores de 10 (dez) anos,
somente poderão transitar nas praças, desde que acompanha-
das dos pais ou responsáveis.
Parágrafo Segundo – Os maiores de 10 (dez) anos, que fo-
rem surpreendidos cometendo infração à Lei, terão suas bici-
cletas apreendidas na garagem do DEMUTRAN- Departamento
Municipal de Trânsito.

Capítulo V
Do Procedimento

Artigo 5º – A aplicação da penalidade de apreensão será feita
mediante procedimento iniciado por auto de apreensão, e conterá:
I)Nome do infrator;
II)Número do quadro ou descrição da bicicleta;
III)Local, data e hora;
1.
IV) Descrição da infração cometida e dispositivo legal violado;
V) Assinatura do agente que fez a apreensão.
Artigo 6º – A bicicleta que não for retirada após 30 (trinta) dias,
será leiloada e o produto da venda se reverterá para o DEMU-
TRAN – Departamento Municipal de Trânsito, destinado para o
setor de Educação para o Trânsito.
Artigo 7º – A Secretaria Municipal dos Transportes e Sis-
tema Viário através do DEMUTRAN- Departamento Munici-
pal de Trânsito será responsável pela divulgação deste
Decreto.
Parágrafo Único – O agente de trânsito em parceiro com a
Polícia Militar, farão palestras na rede de ensino Públicas e Par-
ticulares, explicando as medidas impostas por este Decreto e na
Lei nº 891, de 06 de dezembro de 2006.
Artigo 8º – Todo ciclista (proprietário), no emplacamento da
Bicicleta, deverá portar o respectivo Certificado de Registro,
onde o mesmo receberá o Certificado do DEMUTRAN- Departa-
mento Municipal de Trânsito, onde constará:
I)Número do Cadastro;
II)Nome do Proprietário;
III)Marca;
IV)Número de Fabricação;
V)Número da Placa.

Capítulo VI
Da Fiscalização

Artigo 9º – O Agente de Trânsito em parceria com a Polícia
Militar, passará a partir de 05 de março de 2007 a autuar os

ciclistas infratores, conforme prevê o artigo 8º da Lei nº 891 de
06 de dezembro de 2006.
Artigo 10 – O proprietário (bicicleta) responde subsidiariamen-
te pela multa lavrada em nome do ciclista que estiver conduzin-
do-a, a multa incidirá em nome do proprietário.
Artigo 11 – O auto de infração constará todas as característi-
cas da bicicleta.
Artigo 12 – Se na 1ª (primeira) infração a bicicleta ainda não
estiver cadastrada, receberá a sua placa e o proprietário reco-
lherá o valor de acordo com o artigo 9º deste regulamento.
Artigo 13 – A retirada da bicicleta sempre será feita pelo propri-
etário da bicicleta, se o mesmo for menor de 18 (dezoito) anos,
deverá ser feita pelos pais ou responsáveis.

Capítulo VII
Das Disposições Finais e Transitórias

Artigo 14 – A Secretaria  Municipal dos Transportes e Sistema
Viário, através do DEMUTRAN-Departamento Municipal de Trân-
sito será responsável pelo controle, aplicação e fiscalização
das normas estabelecidas neste regulamento.
Parágrafo Único – Compete ao Setor Competente dirimir qual-
quer dúvida pertinente ao presente regulamento.
Artigo 15 – No controle dos prazos estabelecidos neste Decre-
to, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á a do vencimento, e
considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto disposição em
contrário.
Artigo 16 – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 27 de dezembro de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

publicado nesta Secretaria na data supra

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAÚJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

PORTARIA

Portaria nº 2.509, de 19 de dezembro de 2006
(Reorganiza a Comissão Permanente para

Julgamento de Licitações.)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por lei, RESOLVE , pela presente portaria, organizar a
Comissão Permanente para Julgamento de Licitações, com man-
dato para o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2007.
Presidente:- ROSEMARIA DE GOES;
Membros:- NASCHARA DE BRITO PELICER;

CELSO FERREIRA DA SILVA FILHO;
Secretária:- ÉRICA MARIN HENRIQUE
REGISTRE – SE  E  CUMPRA – SE

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 19 de dezembro
de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Portaria nº 2.492 de 30 de novembro de 2006
(Normatiza conduta de funcionários readaptados)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré,  usando das atribuições que lhe são
conferidas por lei,
Considerando que os funcionários em condições de readapta-
ção estão em tratamento de saúde, ou em decorrência dele;
Considerando que as atividades desenvolvidas por funcionári-
os readaptados são limitadas em decorrência de suas condi-
ções de saúde;
Considerando que é dever da administração zelar pela saúde e
bem estar do servidor,
R E S O L V E, determinar que os funcionários readaptados não
estão autorizados a realizarem horas extraordinárias de trabalho,
em suas novas funções, em hipótese alguma, podem gerar aumen-
to ou diminuição na referência salarial inerente ao cargo efetivo.

REGISTRE-SE     E    CUMPRA-SE.

Prefeitura da Estância Turística Avaré, aos 30 de novembro de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
DO BEM ESTAR SOCIAL

AGRADECIMENTO

   As diretoras dos programas, vinculado a SMBES, vem ex-
ternar os mais sinceros agradecimentos ao Exmo. Sr. Prefei-
to JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, e a primeira Dama Sra.
EUNICE APARECIDA DA COSTA SILVESTRE, pela atenção
e dedicação que dispuseram ao programas, para que haja
qualidade e condição de desenvolvimento dos trabalhos, su-
perando seus limites e desdobrando esforços visando os
direitos de atendimento ao próximo.
Desejamos, ainda, a vocês e família, que o próspero ano de
2007 transforme em realidade todos os seus desejos.

...FELIZ ANO NOVO...

MARIA DO C. G. TEODORO
Diretora da Casa Transitória
DULCELINA I. JÁBALI
Diretora da Casa Abrigo Feminino
MARIA I. GOMES
Diretora Casa Abrigo Masculino
MARCIA H. N. D. PAULA
Diretora da Casa Dupiá
SORAYA DA CONCEIÇÃO
Diretora do CSU

AGRADECIMENTO

A  direção da Casa Transitória “Maria Carmem Henri-
que Novaes” (MACA), vem mui respeitosamente agrade-
cer a essas pessoas solidárias que não só se dispuseram a
proporcionar um Natal, mas sim realizaram o sonho Natalino
de nossas crianças.
Realmente, foi muito gratificante observarmos o carinho
com que cada um de vocês direcionou as nossas crian-
ças, realçando a alegria do espírito de Natal existente em
cada uma delas.
Esses gestos foram significativos a elas, demonstrando a
certeza de que cada um de nos podemos fazer uma crian-
ça feliz.
Às equipes que apadrinharam nossas crianças, o nosso
generoso agradecimento.

MUITO OBRIGADO!

- Sr. Carlos Augusto Pinto
- Sr. Pedro Donizeti Ávila
- Escola da Família (Matilde Vieira)
- Profª Regina da FREA e alunas
- APAE
- Secretaria da Cultura
- Rotary Club (Meire, Sônia, Dirce, Mizzi, Valéria e demais)
- Padrinhos colaboradores.

MARIA DO CARMO G. TEODORO
Diretora da Casa Transitória

AGRADECIMENTO

A direção da Casa Transitória, “Maria Carmem Henri-
que Novaes” ( MACA ), agradece imensamente todas as
funcionárias de sua equipe de trabalho pelo carinho e dedi-
cação que dispuseram para desenvolver os trabalhos no
ano de 2006 junto às crianças que necessitaram de nossos
atendimentos e carinho.
Somos sabedores que esse trabalho em que o sujeito prin-
cipal é a criança, precisamos de muita, mas muita paciên-
cia, perseverança e otimismo para que essas crianças de
hoje, tão pequena e inocentes, se tornem, amanhã, os men-
tores da paz e do amor.

NOSSOS AGRADECIMENTOS!

MARIA CRISTINA ROCHA   MARIA DO CARMO G. TEODORO
Assistente Social              Diretora da Casa Transitória
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Bem Estar Social entregar mais
de 5 mil brinquedos no Natal

A Secretaria do Bem
Estar Social realizou uma
grande festa para milha-
res de crianças. No últi-
mo dia 23 dezembro,
foram entregues mais de
5 mil brinquedos para as
crianças. A festa ocorreu
no recinto da Emapa e,
além da distribuição de

Evento foi realizado no Recinto da Emapa

Papai Noel chegou de pára-quedas

Crianças de toda a cidade participaram da festa

MÁRIO BIXIGA

brinquedos, as crianças
receberam também lan-
ches, refrigerantes e sor-
vetes.

O ponto alto da fes-
ta foi a chegada do pa-
pai Noel, que de forma
inusitada, chegou de
pára-quedas para a ale-
gria das crianças.

Show do Seu
Bairro terá final na

Concha Acústica
No d ia  30  de

dezembro será rea-
lizada na Concha
Acústica, às 16 ho-
ras, a final do Pro-
jeto Show do Seu
Bairro. O projeto
que conta com o
apoio da Prefeitura
da Estância Turísti-
ca de Avaré, atra-
vés da Secretaria
Municipal de Cultu-
ra, durante todo o
ano percorreu pra-
ticamente todos os
bairros da cidade,
como Plimec, Bon-
sucesso, Vera Cruz,

Barra Grande, entre
out ros .  Em cada
bairro, os artistas
locais se apresenta-
ram e foram escolhi-
dos  os  melhores
para se apresenta-
rem na Grande Final.

Através da ava-
liação de uma equi-
pe de jurados, os
cinco melhores se-
rão premiados. O
projeto é coordena-
do pelo apresenta-
dor Moises Lira,
que conta ainda com
o apoio de Edy Fer-
nandes
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Governo do Estado começa entregar
aviso de vencimento do IPVA

O Governo  do
Estado começou a
despachar pelo Cor-
reio 10,8 milhões de
avisos de vencimento
do IPVA para todo o
Estado.

Ao contrário dos
anos anteriores, os
avisos estão sendo en-
viados, independente
do final de placa, por
grupos de endereços,
como por exemplo,
condomínios. O novo
critério proporciona
que, em um mesmo
endereço, onde resida
mais de um proprietá-
rio de veículo ou mes-
mo onde um proprie-
tário possua mais de
um carro, sejam entre-
gues os avisos refe-
rentes a todos os veí-
culos em uma única
correspondência.

O encaminhamento
dos avisos começou
pelo Interior, no dia
18,  especialmente
para as regiões mais
distantes do Estado.

Em Avaré, a frota
total do município con-
ta com cerca de 32 mil
veículos, o que possi-
bilita uma boa arreca-
dação. Do montante
total arrecadado com
o IPVA, metade fica
com o Estado e a ou-
tra metade fica com o
município onde per-
tence o veículo.

O prazo para o
pagamento do IPVA/
2007 começa a vencer
no dia 10 de janeiro.

É importante es-

Em Avaré existem cerca de 32 mil veículos

clarecer que o aviso
não serve como guia
de pagamento. Trata-
se de um lembrete so-
bre o pagamento que
contém os dados do
veículo, formas de pa-
gamento, valores com
desconto (para reco-
lhimento à vista com
desconto de 3%, em
janeiro), sem descon-
to (pagamento integral
em fevereiro) e parce-
lado, janeiro, feverei-
ro e março.

Desde a últ ima
quarta-feira, começou
a funcionar o sistema
de informação eletrô-
nica sobre o IPVA/
2007. O Disque IPVA
poderá ser acessado
pelo telefone 0800-
17-0110. São infor-
mações liberadas pela
Unidade de Resposta
Audível (URA). Para
obtê-las, o proprietá-
rio precisará ter em
mãos o número do Re-
navam (Registro Naci-
onal de Veículos Auto-
motores).

O pagamento do
IPVA poderá ser feito
em casas lotéricas,
caixas eletrônicos, gui-
chês de bancos auto-
rizados e pela Internet
ou agendamento por
telefone, desde que o
banco no qual o pro-
prietário tenha conta
ofereça esses servi-
ços. Estão credencia-
dos pela Secretaria
Estadual da Fazenda,
para receber o IPVA,
os seguintes bancos:

ABN Amro Real; Ba-
nespa; Bank Boston;
Bradesco;  Bras i l ;
Caixa Econômica Fe-
deral ;  Ci t ibank;
HSBC; Itaú; Nossa
Caixa; Panamericano;
Safra ;  Santander ;
Schahin; Sudameris e
Unibanco.

Pagamentos
As datas de paga-

mento seguem escala
de vencimento de
acordo com o final da
placa do veículo. Des-

sa forma, veículos com
placa final 1, para ob-
ter o desconto em ja-
neiro, devem efetuar o
pagamento no dia 10.
Sucessivamente, car-
ros de final 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 e 0 seguem
o calendário até o dia
23. O mesmo critério
seguirá para paga-
mento antecipado sem
o desconto, ou mesmo
para o pagamento em
três parcelas - janeiro,
fevereiro e março.

Os veículos de car-
ga (caminhões) terão es-
cala de pagamento dife-
renciado. Na hipótese de
pagamento parcelado, as
parcelas poderão ser
pagas, sucessivamente,
nos meses de março, ju-
nho e setembro.

A exemplo de anos
anteriores, não haverá
alteração de alíquotas.
Carros a gasolina reco-
lherão 4% sobre o va-
lor venal (valor de mer-
cado), apurado duran-

te o mês de setembro
de 2006. Carros a ál-
cool e gás pagam 3%
sobre o valor venal; bi-
combustível recolhe
4%; picape cabine du-
pla 4%; utilitários (ca-
bine simples), ônibus,
microônibus, tratores e
motocicletas pagam
2% sobre o valor ve-
nal; caminhões reco-
lhem 1,5%. Os veícu-
los com mais de 20
anos de fabricação es-
tão isentos.

MÁRIO BIXIGA

A Secretaria Muni-
cipal de Esportes
(SEME) de Avaré já
abriu inscrições para a
13ª Copa Revelação
Regional de Futsal. O
certame será disputa-
do nas categorias Fral-

SEME começa a preparar a 13ª edição
da Copa Revelação de Futsal

dinha (para os nascidos
em 1998 e 1999), Pré-
mirim (96 e 97), Mirim
(94 e 95), Infantil (92
e 93), Infanto (90 e
91), Juvenil (sub 21),
feminino (sub 21) e fe-
minino (sub 17).

As equipes interes-
sadas deverão entrar
em contato com o co-
ordenador Bugrinho
pelo telefone 3733
5043.

A Copa Revelação
tem o início previsto

para o dia 24 de feve-
reiro. A final está pro-
gramada para aconte-
cer no dia 2 de junho.

Em 2006 a Copa
Revelação contou com a
participação de 50 equi-
pes de Avaré e Região.
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A Prefeitura da Es-
tância Turística de Ava-
ré conta com um Calen-
dário Oficial de Eventos.
Neste calendário estão
os principais eventos
que atraiam turistas para
cidade. São eventos
promovidos pela Prefei-
tura e até mesmo pela
iniciativa privada ou en-
tidades.

O calendário conta
com os eventos agenda-
dos recentemente, como
por exemplo a tradicio-
nal procissão em louvor
a Nossa Senhora Apa-
recida, que ocorre anu-

Avaré tem Calendário Oficial de Eventos

MÊS
Fevereiro
Fevereiro

Fevereiro/Março
Março
Março
Março
Março
Abril
Abril
Maio
Junho

Junho
Junho/Julho
Julho
Agosto
Agosto
Agosto
Setembro
Setembro
Setembro
Setembro
Setembro
Setembro
Outubro
Outubro

Novembro
Novembro
Dezembro

Dezembro

EVENTO
Emapa
Copa Municipal de Verão de Futebol e
Vôlei de Areia
Carnaval de Rua e Represa
Dia Internacional da Mulher
Festa de São José
Março Mega Halter & Performance
Interestadual do Cavalo Árabe
Encenação da Paixão de Cristo
Torneio de Pesca – Páscoa Feliz
Dia das Mães
Fórum de Educação Ambiental e Integração
Regional de Avaré
Alfa Day – Alfa Romeo
Arraia do Nhô Musa
Eliminatória Avareense da Fampop
Festa Italiana de São Caetano de Avaré
Enduro Eqüestre
Encontro de Opaleiros de Avaré
Cavalo Árabe
Feira das Nações
Aniversário da Cidade
Sanfest – Santuário Nossa Senhora das Dores
Fampop
Moto Fest
Dia das Crianças
Procissão em Louvor a N. Senhora Aparecida

Dia da Consciência Negra e Festival de Pagode
Etapa final do Brasil Open de Jet Ski
Festa Country – Final do Festival de Músi-
ca Sertaneja
Concurso de Enfeites Natalinos do Comér-
cio e Resdências

LOCAL

Parque de Exp. Fernando Cruz Pimentel
Praia do Costa Azul

Camping, Costa Azul e Av. Major Rangel
Cocha Acústica
Paróquia São José
Parque de Exp. Fernando Cruz Pimentel
Parque de Exp. Fernando Cruz Pimentel
Praça da Paz
Lago do Brabância
Jardim Brasil
Faculdade Sudoeste Paulista

Hotel Villa Verde
Parque de Exp. Fernando Cruz Pimentel
Teatro Municipal
Paróquia São Judas Tadeu
Parque de Exp. Fernando Cruz Pimentel
Parque de Exp. Fernando Cruz Pimentel
Parque de Exp. Fernando Cruz Pimentel
Parque de Exp. Fernando Cruz Pimentel
Diversos Locais
Largo do Santuário N. Senhora das Dores
Ginásio Kim Negrão
Parque de Exp. Fernando Cruz Pimentel
Horto Florestal e Concha Acústica
Da Igreja São Pedro à Igreja Nossa Se-
nhora Aparecida – Ponte Alta
Concha Acústica
Camping Municipal
Parque de Exp. Fernando Cruz Pimentel

Praça da Independência e Largo do Mer-
cado

Obs: O Calendário está sujeito a mudanças de datas e locais, ou ainda serem acrescidos novos eventos

Fampop acontece em setembro

Procissão em Louvor a Nossa Senhora Aparecida passa a fazer parte do
Calendário Oficial

Fest Country acontece em dezembro

MÁRIO BIXIGA

almente no dia 12 de ou-
tubro no Bairro Ponte

Alto. A partir de 2007 o
evento passa a entrar ofi-
cialmente no calendário
de eventos de Avaré.

Outra alteração é
referente a parte de ex-
posição da Emapa, que
agora está confirma e

passa a acontecer em
fevereiro. Em Dezembro
acontece a Festa Coun-
try, com grandes shows
artísticos.

Outros eventos im-
portantes são mantidos
em suas datas tradici-

onais, como o Arraia
do Nhô Musa, que
acontece em junho ou
julho, a Fampop, rea-
lizada em setembro, e
a Feira das Nações,
que também ocorre em
setembro.
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Farmácia do Povo disponibiliza
medicamentos a baixo do custo

Medicamento pode ser encontrado até 90% mais barato

A Prefeitura da Es-
tância Turística de Ava-
ré, em parceria com o
Ministério da Saúde,
mantém em Avaré a uni-
dade do Programa Far-
mácia Popular do Bra-
sil. A farmácia, instalada
na Rua Santa Catarina,
960, Centro, repassa à
população medicamen-
tos a preço de custo,
adquiridos pela Funda-
ção Oswaldo Cruz (Fi-
ocruz) exclusivamente
para o programa.

A farmácia funciona
das 8h às 18h, de segun-
da a sexta-feira, e das
8h às 12h, aos sábados.
Seguindo o padrão do
programa, a unidades
tem estrutura adequada,
além de farmacêutico e
funcionários qualifica-
dos para orientar o usu-
ário sobre os cuidados
com a saúde e o uso
correto da medicação.

Para ter acesso aos
medicamentos, basta o
interessado se dirigir à
farmácia popular com
receita médica ou odon-
tológica. Não há neces-
sidade de o usuário pas-
sar por qualquer proce-
dimento burocrático.

As farmácias popu-
lares contam com, no
mínimo, 95 itens de me-
dicamentos correspon-
dentes a 2 mil unidades
ou apresentações co-
merciais, entre frascos,
cartelas, bisnagas, inje-
táveis e preservativos
masculinos. Por meio da
Fiocruz, os medicamen-
tos são adquiridos em

MÁRIO BIXIGA

laboratórios públicos e
privados do país. Des-
sa forma, é possível uma
redução média de 90%
no preço dos produtos
e nas despesas dos usu-
ários com aquisição de
medicamentos.

Os dez medicamen-
tos mais procurados nas
farmácias populares em
todo o país são sinvas-
tatina (redutor de coles-
terol), omeprazol (contra
gastrite), captopril (para
hipertensão), atenolol
(para hipertensão), ena-
lapril (para hipertensão),
ácido acetil-salicílico
(analgésico e coadjuvan-
te no tratamento da hi-
pertensão), metformina
(contra diabetes), raniti-
dina (contra gastrite), ni-
fedipina e mononitrato de
isossorbida (para o tra-
tamento de doenças car-
diovasculares). Há casos
em que o medicamento
pode ser adquirido nas

farmácias populares por
um preço seis vezes me-
nor que o praticado pelo
mercado.

A lista de produtos
disponíveis nas farmáci-
as populares está de
acordo com a Relação
Nacional de Medica-
mentos Essenciais (Re-
name) e leva em consi-
deração as prioridades
nacionais de saúde,
como também a segu-
rança, eficácia terapêu-
tica, qualidade e dispo-
nibilidade dos medica-
mentos.

Os principais bene-
ficiários do programa
são pessoas com dificul-
dade financeira para
manter o tratamento da
doença em razão dos
preços do medicamen-
to praticados no merca-
do, principalmente paci-
entes que sofrem de do-
enças crônicas, como
hipertensão, diabetes e

problemas gástricos. Foi
pensando nessa parcela
da população - e tam-
bém nos brasileiros que
não utilizam o Sistema
Único de Saúde (SUS),
mas não querem pagar
caro pelo medicamento
- que foi criado o pro-
grama Farmácia Popu-
lar do Brasil.

O programa foi re-
gulamentado em 2004 e
começou a ser imple-
mentado em junho do
mesmo ano para ampli-
ar as ações de assistên-
cia farmacêutica e ofe-
recer à população mais
uma opção de acesso
aos medicamentos.
Com orçamento próprio
e independente dos re-
cursos aplicados na dis-
tribuição gratuita de me-
dicamentos, o Farmácia
Popular não visa ao lu-
cro, pois os medica-
mentos são repassados
aos usuários a preço de

custo, nem causa preju-
ízo às demais ações de
suprimento garantidas
nas unidades do SUS.

Levantamento do
Ministério da Saúde em
parceria com o Instituto
Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE)

constatou que o Progra-
ma Farmácia Popular
do Brasil tem aprovação
de 91% dos usuários. O
atendimento prestado
nas unidades foi consi-
derado um ponto forte
do programa, com 97%
de aprovação.

Prefeitura investe em
melhorias no Campo

do São Pedro

Benfeitoria garante melhor acomodação para
os torcedores

Com a preocupa-
ção de incentivar o es-
porte na cidade, a Pre-
feitura da Estância Tu-
rística de Avaré está
trabalhando para me-
lhorar a estrutura das
praças esportivas da
cidade. Desta forma o
já foi iniciado o traba-
lho para a complemen-
tação da arquibanca-
da no Campo do São
Pedro, no Bairro San-
ta Elizabeth.

Com a nova ar-
quibancada o campo
terá uma capacidade
maior para acomodar
os torcedores, já que

o São Pedro realiza
competições tradicio-
nais que levam um
bom número de pes-
soas para acompa-
nhar os jogos. Assim
a Prefeitura busca
proporcionar maior
comodidade aos tor-
cedores.

Ultimamente a
Prefeitura vem inves-
tindo bastante no
Campo do São Pe-
dro, pois já fez o fe-
chamento do campo
com tela e construiu
calçada apropriada
nas imediações do es-
tádio.

MÁRIO BIXIGA



Relação de Medicamentos da Farmácia Popular
Medicamento              Apresentação

Unidade de
Cadastro

Preço
Unitário (R$) Medicamento                   Apresentação

Unidade de
Cadastro

Preço
Unitário (R$)
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AGRADECIMENTO

Com imensa alegria, a Direção da Casa Dupiá, equipe de
funcionários e crianças por nós assistidas, vem à público,
agradecer o carinho, atenção e benfeitorias que receberam
por todo ano de 2006.
Deixamos a todos, nossos votos de FELIZ ANO NOVO e que
o espírito de solidariedade que brota dos corações destas
pessoas, seja cada dia mais exemplo á humanidade.

Deus lhes pague:

AMAURI, ROSARIA, CRISTIANE, ALESSANDRA, SAMARA E
VICTOR, NILCE E PATRICIA, MIZI, MEIRE, SÔNIA, BERE, MA-
RIA IZABEL CEICE, DADÁ, D.ANGELINA, MARCINHA, ELZA
SILVEIRA, SR. RICARDO. ANA, JULIANA, ALESSANDRA,
SILVIO, ROGÉRIO.LIRIAM PORTO.     SALIM-(Garagem Muni-
cipal), CIDA PASCHOAL, ONDINA ANTUNES, HELENA. AN-
GÉLICA, D. TERESA, SUELI E ANGELO, MARIA TERESA MI-
RANDA E CONCEIÇÃO DOMINGUES, Dr. NILSON CALAMITA.

Peço desculpa se algum nome foi omitido, mas em nossa
lembrança será sempre presente.

MÁRCIA HELENA NEVES  DIAS DE PAULO
Diretora da Casa Dupiá

AGRADECIMENTO

A direção da CASA ABRIGO FEMININO e EQUIPE DE FUNCI-
ONÁRIAS, manifestam o imenso deseja de agradecer a to-
das as Madrinhas que proporcionaram às nossas adoles-
centes um Natal de realizações e repleto de felicidades.

As Madrinhas significativas o nosso MUITO OBRIGADA!!!

DUCELINA INÁCIO JÁBALI
Diretora da Casa Abrigo Feminina

SECRETARIA MUNICIPAL
DO BEM ESTAR SOCIAL
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LEIS

Lei nº  899  de 29 de dezembro de 2006
(Estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração
da lei orçamentária do município para o exercício de 2007 e dá

outras providências).

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal de Avaré decretou e eu
sanciono e promulgo a seguinte lei:-
Artigo 1º – Esta Lei estabelece as metas e prioridades  da
Administração Municipal para o exercício de 2007, orienta a
elaboração da respectiva  Lei Orçamentária e dispõe sobre as
alterações na legislação tributária.
Parágrafo único – Dispõe esta Lei, dentre outras matérias,
também sobre o equilíbrio das finanças públicas e critérios e
forma de limitação de empenhos, sobre o controle de custo e
avaliação dos resultados dos programas, sobre condições e
exigências para transferências de recursos para entidades
públicas e privadas, sobre a autorização referida no art. 169, §
1º, da Constituição, e compreende os anexos de que tratam  os
§§ 1º e 3º, do art. 4º, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio
de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
Artigo 2º - As metas  e prioridades  da Administração Municipal
para o exercício de 2007, atendidas as despesas que constitu-
em, obrigação constitucional ou legal do Município e as de funci-
onamento dos órgãos e entidades que integram o Orçamento,
são as especificadas no Anexo 3 (Metas e Prioridades), as
quais terão precedência na alocação de recursos no projeto de
lei orçamentária para 2007, não se constituindo, todavia, em
limite á programação da despesa.
Artigo 3º - As metas de resultados fiscais do Município para o
exercício de 2007 são as estabelecidas no Anexo I (Metas Fis-
cais), integrante desta Lei, desdobrado em:
I) Tabela 1 – Metas Anuais;
II)Tabela 2 – Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do
Exercício Anterior;
III)Tabela 3 – Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas
nos Três Exercícios Anteriores;
IV)Tabela 4 – Evolução do Patrimônio Líquido;
V)Tabela 5 – Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a
Alienação de Ativos;
VI)Tabela 6 – Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS;
VII)Tabela 7 – Projeção Atuarial do RPPS;
VIII)Tabela 8 – Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita;
IX)Tabela 9 – Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias
de Caráter Continuado.
Artigo 4º - Os  passivos  contingentes  e  outros  riscos  capa-
zes  de    afetar  as  contas públicas estão avaliados no Anexo
II, (Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências), onde são
informadas as medidas a serem adotadas pelo Poder Executivo
caso venham a se  concretizar.
Parágrafo único – Para os fins deste artigo consideram-se
passivos contingentes e outros riscos fiscais, possíveis obriga-
ções presentes cuja existência será confirmada somente pela
ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros, que não
estejam totalmente sob controle do município.
Artigo 5º - Os valores apresentados nos anexos de que tratam
os arts. 3º e 4º estão expressos em milhares de reais, em
consonância com as regras estabelecidas pela Secretaria do
Tesouro Nacional, órgão do Ministério da Fazenda.
Artigo 6º – O projeto de lei orçamentária para 2007 será elabo-
rado com observância  das  determinações da Constituição do
Brasil, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1.964, da Lei de
Responsabilidade Fiscal, das Portarias e demais atos dos ór-
gãos competentes  do Governo Federal e do disposto nesta Lei.
Parágrafo único – As informações gerenciais e as fontes finan-
ceiras agregadas aos anexos da lei orçamentária, assim concei-
tuadas no âmbito federal ou pela legislação, serão ajustadas dire-
tamente pelos órgãos contábeis do Executivo e do Legislativo
para atender ás necessidades da execução orçamentária.
Artigo 7º - A Câmara Municipal elaborará sua proposta orça-
mentária e a remeterá ao Executivo até o dia 30 de julho de 2007.
Parágrafo 1º – O Executivo  encaminhará  à  Câmara  Municipal,
até (30) trinta dias antes do prazo fixado no “caput”, os estudos
e estimativas das receitas para o exercício de 2007, inclusive da
receita corrente líquida, acompanhados das respectivas memó-
rias de cálculo.
Parágrafo 2º – Os créditos adicionais suplementares que en-
volvam só anulações de dotações do Legislativo, serão aber-
tos, se houver autorização legislativa, no prazo de até três dias

úteis contados da solicitação daquele Poder.
Artigo 8º – Na elaboração da lei orçamentária e em sua execução,
a Administração buscará o equilíbrio das finanças públicas consi-
derando, sempre, ao  lado  da  situação financeira, o cumprimento
das vinculações constitucionais e legais, a necessidade de presta-
ção adequada de serviços públicos e as metas a perseguir.
Parágrafo único – São vedadas aos ordenadores de despesa
quaisquer procedimentos que viabilizem a execução de despe-
sas sem suficiente disponibilidade de dotação orçamentária.
Artigo 9º - A lei orçamentária não consignará recursos para
inicio de novos projetos se não estiverem adequadamente aten-
didos os em andamento e contempladas as despesas de con-
servação do patrimônio público.
Parágrafo 1º –  A regra constante do caput deste artigo aplica-
se no âmbito de cada fonte de recursos, conforme vinculações
legalmente estabelecidas.
Parágrafo 2º –  Entende-se  por adequadamente atendidos os
projetos cuja alocação de recursos orçamentários esteja com-
patível com os respectivos cronogramas físico-financeiros pac-
tuados e em vigência.
Artigo 10 – A   lei   orçamentária   conterá,   quando   necessária,
reserva de contingência para atender passivos contingentes e
outros riscos e eventos fiscais imprevistos.
Parágrafo 1º – A reserva de contingência será fixada em no máxi-
mo (5 %) cinco por cento da receita corrente liquida e a sua utiliza-
ção dar-se-á mediante créditos adicionais abertos à sua conta.
Parágrafo 2º – Na hipótese de ficar demonstrado que a reserva
de contingência não precisará ser utilizada para sua finalidade,
o saldo poderá ser utilizado para amparar a abertura  de crédi-
tos adicionais para outros fins, observado o disposto no art. 42
da Lei 4.320/64.
Artigo 11 – Fica o Executivo autorizado a arcar com as despe-
sas de responsabilidade de outras esferas do Poder Público,
desde que haja recursos orçamentários disponíveis, lei autori-
zadora e estejam firmados os respectivos convênios, termos de
acordo, ajuste ou congêneres.
Artigo 12 – Para fins do disposto no art. 16, § 3º, da Lei de
Responsabilidade Fiscal, consideram-se irrelevantes as despe-
sas com aquisição de bens ou de serviços e com a realização
de obras e serviços de engenharia, até os valores de dispensa
de licitação estabelecidos respectivamente, nos incisos I e II do
art. 24, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
Artigo 13 – Até trinta (30) dias após a publicação da Lei Orça-
mentária para 2007, o Poder Executivo estabelecerá a progra-
mação  financeira e o cronograma mensal de desembolso, de
modo a compatibilizar a realização de despesas ao efetivo in-
gresso das receitas municipais.
Parágrafo 1º – Integrarão a programação financeira as trans-
ferências financeiras do tesouro municipal para os órgãos da
administração indireta e destes para o tesouro municipal.
Parágrafo 2º – O repasse de recursos financeiros do Executi-
vo ao Legislativo fará parte da programação financeira e crono-
grama de que trata  este artigo,  devendo  ocorrer  na  forma  de
duodécimos  a  serem pagos até o dia 20 de cada mês.
Artigo 14 – No mesmo prazo previsto no “caput” do artigo ante-
rior, o Executivo  estabelecerá metas bimestrais para a realiza-
ção das receitas estimadas, inclusive as diretamente arrecada-
das por entidades da administração.
Parágrafo 1º - Na hipótese de ser constatada, após o encerra-
mento de cada bimestre, frustração  na  arrecadação  de  recei-
tas  capaz  de    comprometer    a  obtenção  dos resultados
nominal e primário fixados no Anexo de Metas Fiscais, por atos
a serem adotados nos trinta dias subseqüentes, o Executivo e o
Legislativo determinarão a limitação de empenho e movimenta-
ção financeira, em montantes necessários à preservação dos
resultados almejados.
Parágrafo 2º – O Poder Executivo comunicará ao Poder Legis-
lativo,  para  as  providências  deste,  o  correspondente   mon-
tante  que  lhe caberá na limitação de empenho e movimentação
financeira, acompanhada da devida memória de cálculo.
Parágrafo 3º - Na limitação de empenho e movimentação finan-
ceira, serão adotados critérios que produzam o menor impacto
possível nas ações de caráter social, particularmente nas de
educação, saúde e assistência social, e na compatibilização
dos recursos vinculados.
Parágrafo 4º - Não serão objeto de limitação de empenho e
movimentação financeira as despesas que constituam obriga-
ções constitucionais e legais do Município, inclusive as destina-
das ao pagamento do serviço da dívida e precatórios judiciais.
Parágrafo 5º - A limitação de empenho e movimentação financeira
também será adotada na hipótese de ser necessária a redução de
eventual excesso da dívida consolidada, obedecendo-se ao que
dispõe o art. 31 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.
Parágrafo 6º - Na ocorrência de calamidade pública, serão
dispensadas a obtenção dos resultados fiscais programados e
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a limitação de empenho  enquanto  perdurar  essa  situação,  nos
termos do disposto no art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4
de maio de 2000.
Parágrafo 7º – A limitação de empenho e movimentação finan-
ceira poderá ser suspensa, no todo ou em parte, caso a situa-
ção de frustração na arrecadação de receitas se reverta nos
bimestres seguintes
Artigo 15 - Desde que  respeitados os limites  e vedações
previstos nos arts. 20 e 22, parágrafo único, da Lei Complemen-
tar nº 101, de 4 de maio de 2000,  e cumpridas as exigências
previstas nos arts. 16 e 17 do referido diploma legal, fica autori-
zado o aumento da despesa com pessoal para:
I) Concessão de qualquer vantagem ou aumento de remunera-
ção, criação de     cargos, empregos e funções ou alteração de
estruturas de carreiras;
II) Admissão de pessoal ou contratação a qualquer título.
Parágrafo Primeiro - Os aumentos de despesa de que trata
este artigo somente poderão ocorrer se houver:
I) Prévia dotação orçamentária suficiente para atender às proje-
ções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;
II) Lei específica para as hipóteses previstas no inciso I, do caput;
III) No caso do Poder Legislativo, deverão ser obedecidos, adicional-
mente, os limites fixados nos arts. 29 e 29-A da Constituição Federal.
Parágrafo Segundo - Na hipótese de ser atingido o limite pru-
dencial de que trata o art. 22 da Lei complementar nº 101, de 4
de maio de 2000, a contratação de horas extras somente pode-
rá ocorrer nos casos de calamidade pública, na execução de
programas emergenciais de saúde pública ou em situações de
extrema gravidade, devidamente reconhecida pelo respectivo
Chefe do Poder.
Artigo 16 – Fica autorizada a revisão geral anual de que trata o
art. 37, inciso X, da Constituição Federal, cujo percentual será
definido em lei especifica.
Artigo 17 – Para atender o disposto no art.4º, I, “e”, da Lei
Complementar nº 101/00, os chefes dos Poderes Executivo e
Legislativo adotarão providências junto aos respectivos seto-
res de contabilidade e orçamento para, com base nas despesas
liquidadas, apurarem os custos e resultados das ações e pro-
gramas estabelecidos.
Parágrafo Único – Os custos e resultados apurados serão
apresentados em relatórios semestrais, que permanecerão á
disposição da sociedade em geral e das instituições encarrega-
das do controle externo.
Artigo 18 – As transferências de que trata o art. 26 da Lei
Complementar nº 101/00, quando destinados á cobertura de
déficits de pessoas jurídicas ou aos fins descrito no respectivo
§ 2º, serão precedidos da formalização de instrumentos con-
tendo as obrigações e deveres.
Parágrafo Único –  No caso de transferências a pessoas físicas,
deverão elas atender à lei disciplinadora dessas concessões.
Artigo 19 – As alterações propostas na legislação tributária, das
quais poderão resultar  acréscimos  de  receita,  e  que  tenham
previsão  de apresentação ou já tramitem no Poder Legislativo
quando da elaboração do projeto de lei orçamentária, poderão
ensejar a inclusão desses acréscimos, de maneira destacada, na
previsão de receita, propiciando   a   fixação   de   despesas    em
igual  montante,   também   de  maneira destacada, observada a
vedação de que trata o art. 7º, § 2º, da Lei nº 4320/64.
Parágrafo Único –  Não sendo aprovadas as alterações de
que trata este artigo, os créditos orçamentários destacados
serão considerados indisponíveis para quaisquer fins.
Artigo 20 – A concessão ou ampliação de incentivo ou benefí-
cio de natureza tributária da qual decorra renuncia de receita só
será promovida se atendidas as exigências do art. 14 da Lei de
Responsabilidade Fiscal e após publicados os elementos de que
tratam os respectivos incisos I e II.
Artigo 21 – Até o momento da publicação da Lei Orçamentária, se
esta ocorrer depois de encerrado o exercício de 2006, ficam os
Poderes Executivo e Legislativo autorizados a  realizar despesas
observado o limite mensal de um doze avos (1/12) de cada pro-
grama da proposta original encaminhada ao Legislativo.
Parágrafo Único – Ocorrendo a hipótese deste artigo as provi-
dências de que tratam os artigos 13 e 14 serão efetivadas no
mês de janeiro de 2007.
Artigo 22 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 29 de dezembro de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

publicado na secretaria na data supra

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAÚJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA
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Lei nº 900 de 29 de dezembro de 2006
(ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA  DOMUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2007)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal de Avaré, usando das atribuições que lhe
são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal de Avaré decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:-
CAPITULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Artigo 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de
2007, compreendendo:
 - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos especiais,  órgãos e
entidades  da  administração  direta e indireta, inclusive fundações  instituídas  e  mantidas  pelo
Poder Publico.
II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo as entidades e órgãos a  ela  vinculados, da
administração  direta  indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e  mantidos  pelo  Poder
Publico.
Parágrafo único - As categorias  econômica  e  de  programação  correspondem, respectivamen-
te, ao nível superior das classificações econômica (Receitas  e  Despesas Correntes e de Capital)
e  programática (Programas).
CAPITULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SEÇÃO I
ESTIMATIVA DA RECEITA
Artigo 2º - A Receita Orçamentária e estimada, na forma dos anexos a esta Lei, em R$
147.854.700,00(cento e quarenta e sete  milhões,  oitocentos  e cinqüenta  e  quatro  mil, setecen-
tos reais) , e se desdobra em:
 - R$  129.499.700,00  (cento  e  vinte  e nove milhões, quatrocentos  e  noventa  e  nove  mil,
setecentos  reais)  do Orçamento Fiscal; e
II - R$ 18.355.000,00  (dezoito milhões,  trezentos e cinqüenta e cinco mil reais) do Orçamento da
Seguridade Social.
Artigo 3º - A  receita  será  arrecadada  na forma  da  legislação  em  vigor,  com  a  estimativa
constante  do seguinte desdobramento: SECAO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA
Artigo 4º - A Despesa do município e  fixada na forma dos anexos a esta Lei em R$  147.839.000,00
(cento e quarenta e sete milhões,  oitocentos  e  trinta  e  nove  mil  reais)  ,  na  seguinte
conformidade:
I - R$  114.326.200,00  (cento  e  quatorze milhões, trezentos e vinte e seis mil, duzentos reais) do
Orçamento Fiscal; e
II - R$   33.512.800,00   (trinta   e   três milhões, quinhentos e doze mil, oitocentos reais) do
Orçamento da  Seguridade Social.
Artigo 5º - A Despesa fixada esta assim desdobrada:
I - POR CATEGORIA ECONÔMICA:

Retire gratuitamente o
Semanário Oficial da

Estância Turística
de Avaré no

Paço Municipal e nas
Bancas de Jornais
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CAPITULO III
DAS DISPOSICOES GERAIS E FINAIS
Artigo 6º - Fica o Chefe do Executivo  autorizado a abrir créditos adicionais suplementares as
dotações  dos  orçamentos contidos nesta Lei:
I - até  20 % (vinte por cento ) do total  da  despesa  conjunta  desses orçamentos;
II - e também até o limite das respectivas dotações existentes,  objetivando atender as despesas com:
a) de pessoal e seus encargos;
b) juros, amortização e demais encargos  da  dívida  pública  consolida da do município;
c) contribuição ao Programa  de  Formação  do  Patrimônio  do  Servidor Público - PASEP;
d) precatórios judiciais;
e) despesas vinculadas a convênios firmados com a União e o Estado;
f) repasses  automáticos  efetuados  pelos Governos Federal e Estadual, para as  áreas  da
saúde,  educação,  assistência  social,  regiões metropolitanas e programas de infra-estrutura de
transportes;

g) despesas  vinculadas  ao  Fundo de Manutenção  e  Desenvolvimento do Ensino Fundamental
e de  Valorização  do  Magistério - FUNDEF -  e a Quota Municipal do Salário Educação; e
h) despesas vinculadas a operação de crédito.
Artigo 7º   - Fica o Executivo  autorizado  a realizar, no  curso  da  execução  orçamentária,
operações  de  crédito  nas espécies, limites e condições  estabelecidas em Resolução do Senado
Federal e na legislação federal pertinente, especialmente na Lei  Complementar  No 101, de 4 de
maio de 2000.
Artigo 8º - As metas  fiscais  de  receita, despesa, resultados primário e nominal, apurados
segundo esta Lei, constantes do  Demonstrativo  da  Compatibilidade da Programação do Orça-
mento com  as Metas de Resultados Fiscais, atualizam  as  metas  fixadas  na  Lei  de  Diretrizes
Orçamentárias do exercício de 2007.
Artigo 9º  - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 29 de dezembro de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

publicado na secretaria na data supra

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAÚJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA
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Funcionários Municipais confraternizam em festa de fim de ano
No último dia 22 de

dezembro, os funcioná-
rios públicos da Prefei-

tura da Estância Turísti-
ca de Avaré participa-
ram de uma grande fes-

ta de confraternização.
Realizada nas depen-

dências da APAE a festa

contou com a participa-
ção dos cerca de 2 mil
funcionários municipais,

dos mais diversos seto-
res da Prefeitura.

A festa já está se tor-

nando tradicional, e é
aguardada com ansieda-
de pelos funcionários.

A comemoração já é tradicional entre os funcionários

Um grande churrasqueira foi montada para
atender tanta gente

Os funcionários se serviram a vontade

Um grande bailão animou os presentes

FOTO ARQUIVO

Corrida de São Silvestre marca
a passagem do ano em Avaré

Largada da prova está marcada para às 21 horas

Como ocorre to-
dos os anos, a passa-
gem do ano em Avaré
é marcada pela corrida
de São Silvestre, que
acontece no dia 31 de
dezembro, às 21 horas.

A tradicional prova
disputada em Avaré é
uma realização da Pre-
feitura da Estância Turís-
tica de Avaré, através da
Secretaria Municipal de
Esportes (SEME), Câ-
mara Municipal e da Rá-
dio Avaré AM. A prova
conta ainda com o apoio
da Secretaria Municipal
de Comunicação, Polícia
Militar, Centro Avareen-
se, ACIA e Imprensa es-
crita e falada.

A prova será dispu-

tada em um percurso de
10 mil metros. O trajeto
será o mesmo do ano
passado, com a saída de
fronte a agência dos Cor-
reios na Rua Rio Grande
do Sul e a chegada na Rua
Alagoas, de fronte ao
Centro Avareense.

A prova será dispu-
tada nas categorias Adul-
to Masculino (de 16 a 39
anos), Adulto Feminino
(acima de 16 anos), Ve-
terano A (de 40 a 50
anos), Veterano B (de 50
a 60 anos) e Veterano C
(acima de 61 anos).

As inscrições po-
dem ser feitas na SEME
(Concha Acústica –
3732 0756), ACIA
(Rua Rio de Janeiro,
1622 – 3733 1366).
Maiores informações
podem ser obtidas pelo
telefone 3732 1589.

MÁRIO BIXIGA


