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Biblioteca e Poupatempo
oferecem acesso gratuito
à internet

Mais de 6 mil pessoas movimentam
Avaré durante os Jogos Regionais
60ª edição da competição acontece entre
20 e 30 de julho. Atletas e dirigentes de
41 municípios confirmaram participação
no torneio. Cidade recebe o evento pela
quarta vez. Saiba mais sobre a
participação de Avaré na competição.
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Pira Olímpica acesa durante os Jogos Regionais do Idoso em Avaré

MEIO AMBIENTE

Saiba como obter
descontos com o
IPTU Verde

LAZER GRATUITO

Cultura traz
cinema drive-in
para o Recinto
da Emapa
Estacionamento abrigará 200 veículos.

Reservas deverão ser feitas pelo site

www.cineautorama.com.br.
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RANKING

Ministério do Turismo
consolida Avaré
como destino turístico
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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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Programa de inclusão digital desenvolvido pela
Companhia de Processamento de Dados do Estado
de São Paulo (Prodesp), por meio da Diretoria de
Serviços ao Cidadão, o programa Acessa São Paulo
mantém dois postos na cidade: o da Biblioteca Mu-
nicipal Professor Francisco Rodrigues dos Santos,
na CAIC, e na agência local do Poupatempo.

Criado em julho de 2000, o Acessa São Paulo
oferece acesso gratuito às novas tecnologias da
informação e comunicação (TIC's), em especial a
internet, para a população interessada.

O programa oferece o Acessa + Sebrae (cursos
em parceria com o Sebrae-SP), além de outros cur-
sos gratuitos pela internet sobre empreendedo-
rismo, finanças, marketing, recursos humanos e
gestão estratégica. Em cada curso a carga horária é
de 3 horas e o interessado tem até 15 dias para
completá-los e em seguida pode até o certificado
de conclusão.

Outras iniciativas - Acessa + Banco do Povo (10
cursos de empreendedorismo oferecidos pelo
Banco do Povo); Formação Continuada; Cadernos
Eletrônicos e Oficinas; Minicursos de línguas (rus-
so, chinês, italiano, francês, japonês, espanhol e
inglês), os quais são divididos entre três e cinco
aulas (de, no máximo, 15 minutos, onde o usuário
pode aprende em casa ou posto Acessa).

Para usar o Acesso São Paulo é preciso se ca-
dastrar na Biblioteca Municipal ou no Poupatem-
po. O usuário tem acesso ao computador por um

INTERNET GRATUITA

Acessa São Paulo tem
dois postos em Avaré

período de 30 minutos, mas o uso é ilimitado. Ao
término do tempo, basta apanhar uma nova se-
nha e aguardar a vez.

POSTOS EM AVARÉ
Biblioteca Municipal Professor Francisco Rodrigues
dos Santos
Rua Minas Gerais, 279 - (CAIC)
Segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 12h30 às 17h30
Sábado das 9h às 13h
Poupatempo
Av. Major Rangel, 1.800 - Centro
Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h
Sábado, das 8h às 12h

SOLIDARIEDADE

Tradicional Feijoada da
APAE é sucesso de público

Em seu nono ano, a tradicional feijoada da As-
sociação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)
de Avaré obteve êxito novamente, atingindo o
objetivo proposto de arrecadar fundos para man-
ter as atividades realizadas com seus assistidos.

"O nosso esforço felizmente teve sucesso. Re-
cebam nossos mais sinceros agradecimentos, pois
quem ajudou faz parte da família APAE", destacou
Alcides Francisco Pepe, presidente da instituição.

A APAE de Avaré é uma das entidades conveni-
adas com a Prefeitura, através da Secretaria Muni-
cipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Os
convênios garantem continuidade no trabalho so-
cioassistencial dessas instituições. O auxílio finan-
ceiro mensal favorece as atividades desenvolvi-
das com crianças, jovens, adultos e idosos em con-
dição de vulnerabilidade social.



LICITAÇÃO
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ADJUDICAÇÃO
Concorrência Pública nº. 002/16 - Processo nº. 058/16

Fica adjudicado a Empresa FX-ENGE PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA,
com valor total de R$ 1.824.650,92 (hum milhão, oitocentos e vinte e
quatro mil, seiscentos e cinquenta reais e noventa e dois centavos),
objetivando a contratação de empresa para execução de obras de
infraestrutura em vias do Bairro Ipiranga - adjudicado em: 15/07/2016.

Pregão Presencial nº. 037/16 - Processo nº. 220/16
Fica adjudicado as empresas SANTA INES BUFFET E EVENTOS LTDA
EPP, no valor global de R$ 70.000,00 (Setenta mil reais), responsável pela
prestação de serviços de alimentação self-service (Lote 01), AMIN JUNDI
NETTO & CIA LTDA ME, no valor global de R$ 8.499,00 (Oito mil e
quatrocentos e noventa e nove reais), responsável pela locação de beli-
ches e colchões (Lote 03), RICARDO FILGUEIRAS GOMES ME, no valor
global de R$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais), responsável pela
locação de cadeiras e mesas (Lote 05), BRUNO ALEXANDRE BROCHETTO
INFORMÁTICA ME, no valor global de R$ 10.100,00 (Dez mil e cem reais),
responsável pela locação de notebooks (Lote 10), pela locação de impres-
soras (Lote 11) e pela locação de site (Lote 12), ANTONIO RIZZARDO
RODRIGUES 24152846887, no valor global de R$ 5.866,00 (Cinco mil e
oitocentos e sessenta e seis reais), responsável pela locação de materiais
para a modalidade Judô (Lote 15) para o 60° Jogos Regionais da 8ª Região
Esportiva - adjudicado em: 15/07/2.016.

Pregão Presencial nº. 037/16 - Processo nº. 220/16
Fica adjudicado a empresa GUARNIER E GUARNIER LTDA ME, no valor
global de R$ 10.100,00 (Dez mil e cem reais), responsável pelo forneci-
mento de camisetas e agasalhos (Lote 02) para o 60° Jogos Regionais da
8ª Região Esportiva - adjudicado em: 18/07/2.016.

HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA
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 HOMOLOGA a Empresa FX-ENGE PAVI-
MENTAÇÃO E OBRAS LTDA, objetivando a contratação de empresa para
execução de obras de infraestrutura em vias do Bairro Ipiranga, relativa à
Concorrência Pública nº. 002/16 - Processo nº. 058/16 - Homologado em:
08/07/2016.

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
EQUIPOS COMERCIAL LTDA, no valor total de R$ 52.996,00 (cinquenta
e dois mil, novecentos e noventa e seis reais), objetivando aquisição de
Equipamentos para Sala de Urgência da Unidade de Pronto Atendimento
UPA, para Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao Pregão Eletrônico nº
052/16 - Processo nº 156/16 - Homologado em: 01/07/2016.

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
METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP , no valor
total de R$ 42.294,26 (quarenta e dois mil, duzentos e noventa e quatro
reais e vinte e seis centavos), objetivando aquisição de Móveis Hospita-
lares para Unidade de Pronto Atendimento - UPA, para Secretaria Munici-
pal de Saúde, relativo ao Pregão Eletrônico nº 072/16 - Processo nº 208/16
- Homologado em: 30/06/2016.

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 KOCH,
BUENO E ALVES DA SILVA TREINAMENTOS E  ASSESSORIA LTDA - ME,
no valor total de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), objetivando
Registro de Preços para futuro fornecimento de Água Mineral sem gás, copo
de 200ml, para Secretaria Municipal de Esportes, relativo ao Pregão Eletrôni-
co nº 075/16 - Processo nº 227/16 - Homologado em: 19/07/2016.

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
ALSEMIR LUIZ WILHELMS - ME, no valor global R$ 27.274,40 (Vinte e
sete mil, duzentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos), respon-
sável pela ata registro de preço Ata de registro  de material gráfico para o
MUNICIPALIDADE, conforme solicitação do  SECRETARIA MUNICIPAL
DE COMUNICAÇÃO e ESPORTE., referente ao Pregão Eletrônico n° 076/
16 - Processo n°228/16 - Homologado em: 20/07/2016

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
SALVI LOPES & CIA LTDA ME. EPP, no valor global do lote 01 e 02 -  R$
10.660,41 ( Dez mil, seiscentos e sessenta  reais e quarenta e um centa-
vos), a empresa    C. H. LAZZARI - ME, no valor global do lote 05,06 e 08
- R$ 2.852,88 (Dois mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e oito
centavos), a empresa JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS PARA
HIGIENIZAÇÃO LTDA EPP, no valor global lote 07 e 10 : R$ 33.097,20 (
Trinta e três mil, noventa e sete reais e vinte centavos)   e a empresa
INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA MACATUBA
LTDA - ME, valor global  do lote 09:  R$ 10.989,42 ( Dez mil, novecentos

e oitenta e nove reais e quarenta e dois centavos), responsável pela ata
de registro de preço para futura aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA,
HIGIENE E PAPEL HIGIÊNICO para diversas secretarias, conforme so-
licitação da Secretaria Municipal de Administração., referente ao Pregão
Eletrônico n° 077/16 - Processo n°229/16- Homologado em: 20/07/2016

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 as Empre-
sas GAMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, no valor total
de R$ 6.990,00 (seis mil, novecentos e noventa reais), GH COMÉRCIO
DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA - ME, no valor total de R$
7.432,00(sete mil, quatrocentos e trinta e dois reais), DIPAR FERRA-
GENS EIRELI - EPP, no valor total de R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos
reais), ANDREA FÁTIMA DE FREITAS - ME, no valor total de R$ 13.649,00
(treze mil, seiscentos e quarenta e nove reais), COMÉRCIO DE BRIN-
QUEDOS PEDAGÓGICOS LTDA - ME, no valor total de R$ 12.267,98
(doze mil, duzentos e sessenta e sete reais e noventa e oito centavos),
MÔNICA R. DE MELLO FARIA - ME, no valor total de R$ 18.842,77
(dezoito mil, oitocentos e quarenta e dois reais e setenta e sete centavos),
objetivando Registro de Preços para futuro fornecimento de MATERIAIS
ESPORTIVOS,  para Secretaria Municipal de Esportes, relativo ao Pregão
Eletrônico nº 078/16 - Processo nº 230/16 - Homologado em: 19/07/2016.

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 as empre-
sas GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA. - ME (lotes 03, 04,
05 e 06), ANDIPEL PAPELARIA EIRELI - EPP (lotes 09, 10, 11 e 12) e a
empresa MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA. - EPP (lotes 07
e 08), objetivando o eventual fornecimento das atas de registro de preço
para futura aquisição de material de escritório para diversas secretarias,
conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração, relativa
ao Pregão Eletrônico nº. 079/16 - Processo nº. 231/16 - Homologado em:
19/07/2016.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
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 as empre-
sas SANTA INES BUFFET E EVENTOS LTDA EPP, no valor global de R$
70.000,00 (Setenta mil reais), responsável pela prestação de serviços de
alimentação self-service (Lote 01), GUARNIER E GUARNIER LTDA ME,
no valor global de R$ 10.100,00 (Dez mil e cem reais), responsável pelo
fornecimento de camisetas e agasalhos (Lote 02), AMIN JUNDI NETTO &
CIA LTDA ME, no valor global de R$ 8.499,00 (Oito mil e quatrocentos e
noventa e nove reais), responsável pela locação de beliches e colchões
(Lote 03), RICARDO FILGUEIRAS GOMES ME, no valor global de R$
2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais), responsável pela locação de cadei-
ras e mesas (Lote 05), BRUNO ALEXANDRE BROCHETTO INFORMÁTICA
ME, no valor global de R$ 10.100,00 (Dez mil e cem reais), responsável
pela locação de notebooks (Lote 10), pela locação de impressoras (Lote
11) e pela locação de site (Lote 12) e ANTONIO RIZZARDO RODRIGUES
24152846887, no valor global de R$ 5.866,00 (Cinco mil e oitocentos e
sessenta e seis reais), responsável pela locação de materiais para a
modalidade Judô (Lote 15) para o 60° Jogos Regionais da 8ª Região
Esportiva, relativa ao Pregão Presencial nº. 037/16 - Processo nº. 220/16
- Homologado em: 20/07/2.016.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 093/16 - Processo nº. 245/16

Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa NAVARRO DE OLIVEIRA &
CIA LTDA ME, com valor total de R$ 1.357,12 (Hum mil. Trezentos e cinquenta
e sete mil, doze centavos), objetivando a aquisição de CPAP, para atender a
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, 14 de Julho de 2.016 - Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 105/16 - Processo nº. 263/16
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa ESPORTE DE LUTA E
FORÇA - EIRELI EPP, com valor total de R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocen-
tos reais), objetivando a prestação de serviços de locação de tatames,
conjunto de placares eletrônicos (TV e Notebooks) mais gongos, bandeiras,
coletes eletrônicos para Taekwondo, incluindo transporte, montagem e
desmontagem para o 60º Jogos Regionais da 8ª Região Esportiva, com fulcro
no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de
Avaré, 18 de Julho de 2.016 - Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 106/16 - Processo nº. 264/16
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa RACE TIME LAZER E
EVENTOS LTDA -EPP, com valor total de R$ 3.900,00 (Três mil, novecen-
tos reais), objetivando a Contratação de empresa para Locação de equipa-
mento para modalidade de atletismo, cronometragem eletrônica, pistola
de partida, impressão e resultados, conforme a solicitação da Secretaria
Municipal de Esporte, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 19 de Julho de 2016 - Paulo
Dias Novaes Filho - Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 107/16 - Processo nº. 265/16
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa RICARDO FILGUEIRAS
GOMES - ME, com valor total de R$ 4.470,00 (quatro mil, quatrocentos e
setenta reais), objetivando a prestação de serviços de locação de pórtico
de chegada para locais de competição de ciclismo para o 60º Jogos
Regionais da 8ª Região Esportiva, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal
8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 18 de Julho de 2.016
- Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 108/16 - Processo nº. 266/16
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa SANTOS & BÁSSOLI
LTDA - ME, com valor total de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), objetivando
a prestação de serviços de locação de material de Ginástica Artística para
o 60º Jogos Regionais da 8ª Região Esportiva, com fulcro no artigo 24 da
Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 19 de
Julho de 2.016 - Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 109/16 - Processo nº. 267/16
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa BUSHIDO COMERCI-
AL DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA ME, com valor total de R$ 4.500,00
(quatro mil e quinhentos reais), objetivando a prestação de serviços de
locação de material específico para arbitragem de Karatê para o 60º Jogos
Regionais da 8ª Região Esportiva, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal
8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 19 de Julho de 2.016
- Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 110/16 - Processo nº. 268/16
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa AVABAN - PROMO-
ÇÕES E EVENTOS LTDA - ME, com valor total de R$ 5.900,00 (cinco mil
e novecentos reais), objetivando a prestação de serviços de locação de
banheiros químicos para o 60º Jogos Regionais da 8ª Região Esportiva,
com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 19 de Julho de 2.016 - Paulo Dias Novaes Filho -
Prefeito Municipal.

RESCISÃO
Fica RESCINDIDO o contrato na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº
037/15 - Processo nº 131/15, que fazem entre si a Prefeitura da Estância
Turística de Avaré e a empresa AUTO POSTO BIZUNGA LTDA, objetivando
o fornecimento de combustível (Gasolina, Diesel e Diesel S10), para o
Corpo de Bombeiros. Rescindido em: 12 de julho de 2016 - Paulo Dias
Novaes Filho - Prefeito Municipal.

ADITIVO E PRORROGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 026/15 - Processo nº. 403/15, ADITADO o valor
de R$ 48.038,59 (quarenta e oito mil e trinta e oito reais e cinquenta e nove
centavos), do Contrato nº 674/15 a empresa ROBSON DE CAMARGO
SARTORI EIRELI - ME, o que corresponde a aproximadamente 18,74%
(dezoito vírgula setenta e quatro por cento) do valor total adjudicado no
processo licitatório em questão cujo o objeto é a contratação de empresa
para execução de serviços de contenção de erosão através de reconstru-
ção de sistema de drenagem de águas pluviais e pavimentação e Prorro-
gado o prazo de execução de serviços do presente contrato até o dia 28 de
Agosto de 2016 - Assinatura do Termo em: 11/07/2016

SUPRESSÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 026/15 - Processo nº. 403/15, fica suprimido o
valor do  Contrato nº 674/15 a empresa ROBSON DE CAMARGO SARTORI
EIRELI - ME, no valor total de R$ 33.244,60 (trinta e três mil, duzentos e
quarenta e quatro reais e sessenta centavos), o que corresponde a apro-
ximadamente 12,97% (doze vírgula noventa e sete por cento), do total do
contrato, cujo o objeto é a contratação de empresa para execução de
serviços de contenção de erosão através de reconstrução de sistema de
drenagem de águas pluviais e pavimentação. - Assinatura do Termo de
Supressão: 11/07/2016

EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA
Modalidade: Dispensa nº. 093/16 - Processo nº. 245/16
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: NAVARRO DE OLIVEIRA & CIA LTDA ME
Objeto: Aquisição de CPAP , para atender a mandado judicial  conforme
solicitação da Secretaria Municipal da Saúde
Valor Global: R$ 1.357,12 (Hum mil. Trezentos e cinquenta e sete mil, doze
centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 14/07/2016

Modalidade: Dispensa nº. 105/16 - Processo nº. 263/16
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: ESPORTE DE LUTA E FORÇA - EIRELI EPP.
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de locação
de  tatames, conjunto de placares eletrônicos (TV e Notebooks) mais
gongos, bandeiras, coletes eletrônicos para Taekwondo, incluindo trans-
porte, montagem e desmontagem para o 60º Jogos Regionais da 8ª Re-
gião Esportiva.
Valor Global: R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais)
Data da Assinatura do Contrato: 19/07/2016

Modalidade: Dispensa nº. 106/16 - Processo nº. 264/16
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada:  RACE TIME LAZER E EVENTOS LTDA -EPP
Objeto:  Contratação de empresa para Locação de equipamento para moda-
lidade de atletismo, cronometragem eletrônica, pistola de partida, impres-
são e resultados, conforme a solicitação da Secretaria Municipal de Esporte
Valor Global: R$ 3.900,00 ( Três mil, novecentos reais)
Data da Assinatura do Contrato: 19/07/ 2016

Modalidade: Dispensa nº. 107/16 - Processo nº. 265/16
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: RICARDO FILGUEIRAS GOMES - ME.
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de locação
de pórtico de chegada para locais de competição de ciclismo para o 60º
Jogos Regionais da 8ª Região Esportiva.
Valor Global: R$ 4.470,00 (quatro mil, quatrocentos e setenta reais)
Data da Assinatura do Contrato: 18/07/2016



Modalidade: Dispensa nº. 108/16 - Processo nº. 266/16
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: SANTOS & BÁSSOLI LTDA - ME.
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de locação
de material de Ginástica Artística para o 60º Jogos Regionais da 8ª Região
Esportiva.
Valor Global: R$ 18.000,00 (dezoito mil reais)
Data da Assinatura do Contrato: 19/07/2016

Modalidade: Dispensa nº. 109/16 - Processo nº. 267/16
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: BUSHIDO COMERCIAL DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA ME.
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de
material específico  para o 60º Jogos Regionais da 8ª Região Esportiva.
Valor Global: R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)
Data da Assinatura do Contrato: 19/07/2016

Modalidade: Dispensa nº. 110/16 - Processo nº. 268/16
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: AVABAN - PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME.
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de locação
de banheiros químicos para o 60º Jogos Regionais da 8ª Região Esportiva.
Valor Global: R$ 5.900,00 ( cinco mil e novecentos reais)
Data da Assinatura do Contrato: 19/07/2016

EXTRATO DE CONTRATO CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Modalidade: Concorrência Pública nº. 002/16 - Processo nº. 058/16
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado:  FX-ENGE PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
Objeto: Contratação de empresa para execução de obras de infraestrutura
em vias do Bairro Ipiranga.
Valor Global: R$ 1.824.650,92 (hum milhão, oitocentos e vinte e quatro
mil, seiscentos e cinquenta reais e noventa e dois centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 15/07/2016

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 052/16 - Processo nº 156/16.
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: EQUIPOS COMERCIAL LTDA, no valor total de R$ 52.996,00
(cinquenta e dois mil, novecentos e noventa e seis reais)
Objeto: Aquisição de Equipamentos para Sala de Urgência da Unidade de
Pronto Atendimento UPA, para Secretaria Municipal de Saúde.
Valor Global: R$ 52.996,00 (cinquenta e dois mil, novecentos e noventa e
seis reais), em: 01 de julho de 2016 - Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito
Municipal.

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 072/16 - Processo nº 208/16.
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -
EPP, no valor total de R$ 42.294,26 (quarenta e dois mil, duzentos e
noventa e quatro reais e vinte e seis centavos).
Objeto: Aquisição de Móveis Hospitalares para Unidade de Pronto Atendi-
mento - UPA, para Secretaria Municipal de Saúde.
Valor Global: R$ 42.294,26 (quarenta e dois mil, duzentos e noventa e
quatro reais e vinte e seis centavos), em: 30 de junho de 2016 - Paulo Dias
Novaes Filho - Prefeito Municipal.

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 075/16 - Processo nº 227/16.
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: KOCH, BUENO E ALVES DA SILVA TREINAMENTOS E
ASSESSORIA LTDA - ME.
Objeto: Registro de Preços de Materiais Esportivos, para a Secretaria
Municipal de Esportes.
Valor Global: R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 19/07/2016

Modalidade: Pregão Eletrônico n° 076/16 - Processo n° 228/16
GERENCIADORA: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
DETENTORA:  ALSEMIR LUIZ WILHELMS - ME
VALOR GLOBAL: R$ 27.274,40 (Vinte e sete mil, duzentos e setenta e
quatro reais e quarenta centavos).
Objeto:  Responsável pela ata registro de preço Ata de registro  de
material gráfico para o MUNICIPALIDADE, conforme solicitação do SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO e ESPORTE
Data da Assinatura da ata registro de preço: 20/07/2016

PROCESSO:228/16  PREGÃO ELETRÔNICO:076/16   ATA DE REGIS-
TRO: 262/16
OBJETO:  Ata de registro  de material gráfico para a MUNICIPALIDADE,
conforme solicitação da  SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
e ESPORTE
DETENTORA:   ALSEMIR LUIZ WILHELMS - ME

VALOR GLOBAL:  R$ 27.274,40 (Vinte e sete mil, duzentos e setenta e
quatro reais e quarenta centavos).
 Assinatura:20/07/2016

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 077/16 - Processo n°229/16
GERENCIADORA: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
DETENTORA:   SALVI LOPES & CIA LTDA ME
VALOR GLOBAL LOTE 01 e 02 :  R$ 10.660,41 (Dez mil, seiscentos e
sessenta  reais e quarenta e um centavos)
DETENTORA:    C. H. LAZZARI - ME
VALOR GLOBAL LOTE 05,06 e 08 : R$ 2.852,88 (Dois mil, oitocentos e
cinquenta e dois reais e oitenta e oito centavos)
DETENTORA:   JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS PARA
HIGIENIZAÇÃO LTDA EPP
VALOR GLOBAL LOTE 07 e 10 : R$ 33.097,20 ( Trinta e três mil, noventa
e sete reais e vinte centavos)
DETENTORA:  INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
MACATUBA LTDA - ME
VALOR GLOBAL  DO LOTE 09:  R$ 10.989,42 ( Dez mil, novecentos e
oitenta e nove reais e quarenta e dois centavos).
Objeto:  Ata de registro de preço para futura aquisição de MATERIAL DE
LIMPEZA, HIGIENE E PAPEL HIGIÊNICO para diversas secretarias,
conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração
Data da Assinatura da ata registro de preço: 20/07/2016

PROCESSO: 229/16  PREGÃO ELETRÔNICO: 077/16   ATA DE REGIS-
TRO: 263 /16
OBJETO:  Ata de registro de preço para futura aquisição de MATERIAL DE
LIMPEZA, HIGIENE E PAPEL HIGIÊNICO para diversas secretarias,
conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração

DETENTORA:   SALVI LOPES & CIA LTDA ME
LOTE 01 - limpeza geral - (Cota exclusiva para MEs, EPPs e MEIs)

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 078/16 - Processo nº 230/16.
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: GAMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, no
valor total de R$ 6.990,00 (seis mil, novecentos e noventa reais)
Contratado: GH COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA - ME,
no valor total de R$ 7.432,00(sete mil, quatrocentos e trinta e dois reais)
Contratado: DIPAR FERRAGENS EIRELI - EPP, no valor total de R$
5.700,00 (cinco mil e setecentos reais)
Contratado: ANDREA FÁTIMA DE FREITAS - ME, no valor total de R$
13.649,00 (treze mil, seiscentos e quarenta e nove reais)
Contratado: COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS LTDA - ME,
no valor total de R$ 12.267,98 (doze mil, duzentos e sessenta e sete reais
e noventa e oito centavos)
Contratado: MÔNICA R. DE MELLO FARIA - ME, no valor total de R$
18.842,77 (dezoito mil, oitocentos e quarenta e dois reais e setenta e sete
centavos)
Objeto: Registro de Preços de Materiais Esportivos, para a Secretaria
Municipal de Esportes.
Valor Global: R$ 64.881,75 (sessenta e quatro mil, oitocentos e oitenta e
um reais e setenta e cinco centavos).
Data da Assinatura da ata registro de preço: 19/07/2016

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE
PREGÃO ELETRÔNICO

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 079/16 - Processo nº. 231/16 - Ata de
Registro n.º 267/16
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora:   GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA. - ME (lotes
03, 04, 05 e 06)
Objeto: Contratação de empresa para eventual fornecimento das atas de
registro de preço para futura aquisição de material de escritório para
diversas secretarias, conforme solicitação da Secretaria Municipal de
Administração
Valor Global: R$ 20.322,58 (Vinte mil, trezentos e vinte e dois reais e
cinquenta e oito centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 19/07/2016
LOTE 03 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - (Cota exclusiva para MEs,
EPPs e MEIs)
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Avaré está recebendo o 39º Cam-
peonato Nacional - Trabalho e Con-
formação da Associação Brasileira do
Cavalo Quarto de Milha (ABQM), en-
tidade conveniada com o município
para utilização da estrutura do Par-
que Fernando Cruz Pimentel.

As temperaturas amenas da sema-
na são um convite às disputas quen-
tes, nas três arenas, e às compras nos
mais de 100 estandes de empresas de
ração animal, produtos veterinários,
equipamentos para cavalo e cavalei-
ro, bijuterias finas, óticas e vestuário.
Mais de 5,4 mil conjuntos foram ins-
critos nas provas abertas no último
sábado e que vão até domingo, 24, no
Parque Fernando Cruz Pimentel.

A organização estima que 7 mil
pessoas passem pelo evento por dia.
Recente levantamento apontou que
as competições são responsáveis pela

Torneio de Quarto de Milha movimenta
o recinto da Emapa até domingo
Praça de alimentação, provas equestres e
lojas do segmento são opções de lazer

geração de 500 postos diretos de tra-
balho e por um impacto econômico-
financeiro de R$ 7 milhões. A receita
é decorrente de gastos em hotéis, res-
taurantes, postos de combustíveis, lo-
cação de automóveis e no comércio
em geral. Segundo a ABQM, o movi-
mento financeiro no setor gastronô-
mico - praça de alimentação e food-
trucks - no recinto também é grande.

A principal novidade do campeo-
nato será lançada no sábado, 23 de
julho: a categoria de 'Três Tambores
Paratleta'. "Estamos empenhados
neste projeto para dar suporte finan-
ceiro para todos os núcleos oficiais e
associações que se integrarem à inici-
ativa", ressaltou o presidente. Natasha
Ferraz, ex-competidora da categoria
e sócia da ABQM, é responsável pela
nova prova. Para dela participar, o pa-
ratleta deve se associar à entidade.

Leilões
Junto com as provas do Nacional

será realizado o Campeonato Ofici-
al da American Quarter Horse As-
sociation (AQHA), valendo pontos
para o ranking de criadores e com-
petidores da raça. "Além das com-
petições, já ocorre um grande cir-

cuito de leilões, todos chancelados
pela ABQM. Serão dez remates, de
três grandes leiloeiras, para a ven-
da de 450 animais. No ano passado,
os pregões geraram receita de R$
24,5 milhões", contabilizou o dire-
tor financeiro da ABQM, Rodrigo
Andrade de Valadares Gontijo.

Em recente atualização do mapa
turístico brasileiro, a Estância Turísti-
ca de Avaré conquistou posiciona-
mento de destaque ao ser enquadra-

TURISMO

Avaré se consolida como destino turístico, segundo MTUR
monstrou o quanto este setor é im-
portante para a economia do muni-
cípio", destacam os dirigentes mu-
nicipais.

SOBRE O MAPA - O Mapa do Tu-
rismo Brasileiro é um instrumento
de orientação para a atuação do Mi-
nistério do Turismo no desenvolvi-
mento de políticas públicas, tendo
como foco a gestão, estruturação e
promoção do turismo, de forma re-
gionalizada e descentralizada. Sua
construção é feita em conjunto com
os órgãos oficiais de Turismo dos
estados brasileiros e serve como
ferramenta para aplicação dos recur-
sos federais junto aos destinos tu-
rísticos.

da na Categoria B do novo sistema de
categorização do Ministério do Turis-
mo. Assim, o município figura entre
os 155 destinos consolidados do país.

Dentro do Estado de São Paulo, o
município está listado entre os 30
destinos enquadrados na Categoria
B, dos 222 municípios avaliados.

A Categoria A engloba todas as
capitais dos estados e ainda alguns
destinos considerados de destaque
internacional, como Foz do Iguaçu
(PR) e Aparecida (SP).

A cidade ganha ao permanecer na
categoria B do sistema de classifica-
ção proposto pelo Governo Federal.
"O MTUR cruzou informações oficiais
tais como geração de emprego, mei-
os de hospedagens e o impacto eco-
nômico do turismo com as informa-
ções prestadas pela Secretaria Muni-
cipal de Turismo. O resultado de-
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GESIEL JÚNIOR

Vias com nomes de
cidades europeias

De Rua Sevilha é denominada a via que se es-
tende por uma quadra, entre a Rua Florença e
a zRua Valência, no Jardim Europa II. O logra-
douro recebeu esse nome em referência à
quarta maior cidade da Espanha, que é a capi-
tal da comunidade autônoma de Andaluzia.

Conquistada pelos mouros, Sevilha mantém como herança dessa fusão cultu-
ral os arabescos, os azulejos coloridos, belos jardins e a famosa Torre Del Oro
(foto), uma famosa atalaia do século XIII, típica marca da cidade assim como a
dança flamenca, considerada a maior expressão do folclore andaluz.

Cinco quadras compõem a Rua Florença, situ-
ada entre a Avenida Celso Ferreira da Silva e
a Rua Zurique, no Jardim Europa II, na Zona
Norte. O nome da via lembra Florença (Fi-
renze, em italiano), considerada o berço do
Renascimento e uma das cidades mais belas

do mundo. Teve origem num antigo povoado etrusco e, por três séculos, na
Idade Média, foi governada pela família Médici. É hoje a capital e maior cida-
de da região da Toscana, que tem no Palácio da Senhoria (foto), a sede da
prefeitura florentina e de um grande museu de arte.

Uma quadra situada na entrada do Jardim
Europa II, entre a Rua Florença e a Rua Vene-
za forma a Rua Munique, cujo nome é alusão
ao importante e desenvolvido centro finan-
ceiro, urbano, logístico, cultural e político da
Alemanha. Promotora da Oktoberfest, a mais

tradicional festa alemã, a cidade, fundada em 1158, foi destruída na 2ª Guerra
Mundial (1939-1945) e reconstruída nas décadas seguintes. Sediou os Jogos
Olímpicos de 1972, como se vê na torre (foto) do Olympiapark, e hoje abriga
diversas empresas de renome mundial, incluindo a montadora BMW.

Por uma quadra, disposta entre a Rua Flo-
rença e a Rua Valência, se estende a Rua Co-
imbra, no Jardim Europa II. Sua denomina-
ção é a mesma da sede da mais antiga uni-
versidade de Portugal (foto), fundada pelo
rei Dom Dinis em 1290. Cidade cheia de mo-

numentos e tesouros históricos, conta com movimentado comércio e é ba-
nhada pelo Mondego, o "Rio dos Poetas", como os portugueses o chamam
pela beleza das suas margens. Com imponentes igrejas, conventos e mostei-
ros católicos, Coimbra também é famosa por seus deliciosos pastéis.



EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL

Modalidade: Pregão Presencial nº. 033/16 - Processo nº. 198/16
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: ACER ALIMENTOS EIRELI EPP (Lotes 03 e 07)
Valor Global: R$ 1.129.497,00 (Um milhão, cento e vinte e nove mil e
quatrocentos e noventa e sete centavos)
Detentora: ACER ALIMENTOS EIRELI EPP (Lotes 04 e 08)
Valor Global: R$ 145.514,88 (Cento e quarenta e cinco mil, quinhentos e
quatorze reais e oitenta e oito centavos)
Objeto: Registro de preços para eventual fornecimento de carnes (bovina,
frango e peixe) para a Merenda Escolar (Creches e Escolas) e para os
internos dos Equipamentos Municipais da Secretaria Municipal de Assis-
tência e Desenvolvimento Social
Data da Assinatura do Contrato: 07/07/2.016.

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL
Modalidade: Pregão Presencial nº. 037/16 - Processo nº. 220/16
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada:SANTA INES BUFFET E EVENTOS LTDA EPP
Objeto: Prestação de serviços de alimentação self-service (Lote 01) para
o 60° Jogos Regionais da 8ª Região Esportiva
Valor Global: R$ 70.000,00 (Setenta mil reais)
Contratada: GUARNIER E GUARNIER LTDA ME
Objeto: Fornecimento de camisetas e agasalhos (Lote 02) para o 60°
Jogos Regionais da 8ª Região Esportiva para o 60° Jogos Regionais da 8ª
Região Esportiva
Valor Global: R$ 10.100,00 (Dez mil e cem reais)
Contratada: AMIN JUNDI NETTO & CIA LTDA ME
Objeto: Locação de beliches e colchões (Lote 03) para o 60° Jogos Regi-
onais da 8ª Região Esportiva
Valor Global: R$ 8.499,00 (Oito mil e quatrocentos e noventa e nove reais)
Contratada: RICARDO FILGUEIRAS GOMES ME
Objeto: Locação de cadeiras e mesas (Lote 05) para o 60°Jogos Regionais
da 8ª Região Esportiva
Valor Global: R$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais)
Contratada: BRUNO ALEXANDRE BROCHETTO INFORMÁTICA ME
Objeto: Locação de notebooks (Lote 10), pela locação de impressoras
(Lote 11) e pela locação de site (Lote 12) para o 60°Jogos Regionais da 8ª
Região Esportiva
Valor Global: R$ 10.100,00 (Dez mil e cem reais)
Contratada: ANTONIO RIZZARDO RODRIGUES 24152846887
Objeto: Locação de materiais para a modalidade Judô (Lote 15) para o 60°
Jogos Regionais da 8ª Região Esportiva
Valor Global: R$ 5.866,00 (Cinco mil e oitocentos e sessenta e seis reais)
Data da Assinatura do Contrato: 20/07/2.016.
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ - AVAREPREV

 ESTADO DE SÃO PAULO

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

 ESTADO DE SÃO PAULO

AVAREPREV

Ouvidoria Municipal

3711-2500

DECRETO Nº 4.542, DE 12 DE JULHO DE 2016
Dispõe sobre medidas de contenção de despesas no âmbito da Admi-
nistração Direta do Município de Avaré e dá outras providências.

PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, Estado de São Paulo, usando das atribuições que me
são conferidas pela Lei Orgânica do Município,
CONSIDERANDO que a manutenção do equilíbrio das contas
públicas está diretamente vinculada ao crescimento da econo-
mia, hoje em severa recessão, com inflação alta;
CONSIDERANDO que a crise se prolonga pelo segundo ano
consecutivo; que a inflação mostra resistência em convergir
para a meta do Banco Central; que a queda do Produto Interno
Bruto (PIB) em 2015, em especial de serviços, é a maior dos
últimos anos e se projeta neste exercício a um patamar muito
superior a estimada; que o desemprego de 7,6% (sete vírgula
seis por cento) desaquece a economia, que há forte contração
do mercado imobiliário e que todos estes fatores provocam forte
queda na arrecadação tributária municipal;
CONSIDERANDO a opção do Município de não aumentar impos-
tos e a projeção orçamentária realizada sobre cenário mais fa-
vorável, o equilíbrio das contas públicas, neste momento, passa
pela necessidade premente de reduzir despesas gerais e de
custeio por meio de medidas de contingenciamento, em respeito
aos preceitos da Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Comple-
mentar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000;
CONSIDERANDO que a ampliação ou redução de carga horária
está vinculada à   conveniência do interesse público (TRT-15 -
RO: 58469 SP 058469/2006, Relator: JOSÉ ANTONIO PANCOTTI,
Data de Publicação: 12/01/2007 e TJ-MG 1745868 MG
1.0000.00.174586-8/000(1), Relator: HYPARCO IMMESI, Data de
Julgamento: 28/09/2000,  Data de Publicação: 09/11/2000),
DECRETA:
Art. 1º  Ficam suspensos os atos de aumento da jornada de
trabalho, ao abrigo do art. 128, § 2º, da Lei Complementar n° 315,
de 23 de maio de 1995, regulamentado pelo Decreto nº 3.513,de
18 de março de 2013, devendo os servidores atingidos regres-
sarem à jornada de trabalho originariamente pactuada, com ven-
cimentos proporcionais.
Art. 2º  O Departamento de Pessoal deverá apostilar o presente De-
creto aos respectivos prontuários, dando ciência aos interessados.
Art. 3º  Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal da Estância Turística de Avaré (SP), 12 de julho de 2016.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

DECRETOS
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INEDITORIAIS

Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa
com Deficiência

Lei de criação n°0090/2009

Ata n°99/2016
Aos 16 dias do mês de junho, do ano de 2016, as 15:30 horas,
inicia-se a reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos
da Pessoa com Deficiência na sala da Biblioteca Braille Jairo
Amorim. Estiveram presentes: JOSANA SOUZA CARLOS,  re-
presentando a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiên-
cia, MARIA JOSÉ DA CUNHA, representante da Secretaria Muni-
cipal de Educação, ANA PAULA GARBELOTTI FABRÍCIO, repre-
sentando a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvi-
mento Social, FERNANDA APARECIDA F. CLIVATTI, representan-
do pessoas com deficiência auditiva, RICARDO SALVADOR
SANTORO, representante da Secretaria da Saúde, SORAYA
MARIA DA CONCEIÇÃO PADREDI, representante da Secretaria
de Cultura. Faltas injustificadas: Secretaria Municipal de Admi-
nistração, Secretaria Municipal de Esportes, Secretaria de Obras
e Habitação, Secretaria de Planejamento e Transportes, Entida-
des Prestadoras de Serviço à Pessoa com Deficiência: APAE e
Fundação Padre Emílio Immos, Representante de Deficiência In-
telectual e Sindicato dos Comerciários. A reunião foi aberta pela
Secretária Josana S. Carlos que na ausência da Presidente e da
Vice-Presidente presidiu a reunião. A sra. Josana iniciou a reu-
nião informando que o conselheiro Ricardo Salvador Santoro
havia trazido o datashow para exibição e término da leitura da lei
de criação do conselho mas que devido ao pequeno número de
conselheiros presentes, tal trabalho ficaria comprometido. To-
dos concordaram que deverá ser agendado uma reunião extra-
ordinária para tratar do assunto. A sra. Josana informou que a
presidente, sra. Fabiana Toledo avisou que estava na delegacia
fazendo um boletim de ocorrência e por este motivo não poderia
comparecer. Justificaram a ausência por telefone,  o conselhei-
ro Andre Marques Consani e a conselheira Raquel Molina Negrão.
Ficou definido que as faltas devem ser justificadas com antece-
dência e por escrito informando o motivo, podendo ser inclusive
por e-mail. O motivo da falta deve ser explicitado pois se em
caso de representantes do poder público e em sendo horário de
trabalho, o secretário da pasta deve liberar o funcionário de
suas funções para comparecer ao conselho. As faltas não
justificadas neste formato deverão ser consideradas faltas
injustificadas. A ata da última reunião foi aprovada por unanimi-
dade. A seguir  a sra. Josana deu início a leitura dos processos.
Processo n°01/2015- Planejamento 2016. A sra. Josana infor-
mou que este processo está em posse da conselheira Deira, e
que devido a sua ausência, nada poderá ser deliberado. Pro-
cesso n°02/2015. Acessibilidade no terminal rodoviário. A sra.
Josana fez a leitura do ofício encaminhado pela Secretaria de
Planejamento informando que a concessionaria do terminal já
contratou a empresa para desenvolver o projeto de acessibili-
dade bem como a sua execução. Ficou definido que a sra. Josana
deverá encaminhar um novo ofício solicitando qual o prazo para
finalização das adequações. Processo n°03/2015- Educação
especial. A sra. Josana informou que a comissão reuniu-se e
fez a leitura da ata desta reunião. A comissão definiu que fosse
enviado um ofício para a Diretoria de Ensino com reposta no
prazo de 20 dias. A sra. Josana informou que duas representan-
tes da diretoria de ensino a procuraram para saber mais infor-
mações sobre o processo e ficou agendado uma reunião para o
mesmo dia da reunião ordinária do conselho com a presidente,
sra. Fabiana que não pode comparecer devido ao já menciona-
do. A sra. Josana informou que está agendado para o dia 23 a
reunião da comissão de educação e que o grupo deverá organi-
zar-se para esta reunião. Ficou definido que a sra. presidente,
Fabiana Toledo deverá agendar nova data com a supervisora de
ensino e que isto é de grande responsabilidade pois dado início
ao processo, terá que haver acompanhamento. Processo n°07/
2015- Estudo da criação do Fundo Municipal. A sra. Josana
informou que esta comissão não se reuniu mais devido as au-
sências da sra. Andreia e do Sr. Eugênio que estavam liderando
esta comissão. O conselheiro Ricardo, afirmou que deseja con-
tinuar participando desta comissão e que na próxima reunião
deverá ser organizado outra comissão com novos integrantes.
Processo n°01/2016- Visita a entidades. A sra. Josana apresen-
tou o modelo do roteiro de visita feitos pela comissão que foi lido
na íntegra. O roteiro foi aprovado por unanimidade porém a sra.
Josana afirmou que a conselheira Marina ficou responsável por
fazer os últimos ajustes. Processo n°02/2016 - TAC de Acessi-
bilidade. A sra. Josana informou que a comissão reuniu-se e que

a sra. Raquel, relatora deste processo fez a ata que deverá ser
apresentada na próxima reunião devido a sua ausência. Pro-
cesso n°03/2016. Lei Municipal sobre Atendimento Prioritário.
Este processo ficou sob a responsabilidade da conselheira Marisa
e que devido a sua ausência, deverá ser apresentado na próxi-
ma reunião. A seguir a sra. Josana apresentou o relatório envi-
ado pela APAE na qual solicita inscrição no conselho.  Foi de
acordo de todos que a sra. Josana deverá entrar em contato
com a sra. Célia para verificar se isto já se procedeu e em qual
formato e com o Conselho de Assistência Social para que de-
pois o conselho possa dar andamento no procedimento. Finali-
zando, a sra. Josana informou sobre a viagem realizada pela
SMDPD com o grupo de deficientes visuais que participam do
projeto "Redescobrindo um novo olhar" para a cidade de São
Paulo no Memorial da Inclusão e na Associação Lara Mara. Infor-
mou também sobre a capacitação aos funcionários públicos
sobre atendimento e acessibilidade para a pessoa com deficiên-
cia que deverá acontecer no dia 22 de junho.    Nada mais tendo
sido deliberado, foi encerrada a reunião as 16h40 e a ata foi
lavrada por mim, Josana Souza Carlos, na qualidade de Secre-
tária e, sendo lida e achada conforme por todos, foi assinada
por mim e pelos presentes que atestam a veracidade das infor-
mações contidas. Encerramento pela Presidente Interina, sra.
Josana Souza Carlos.

JOSANA SOUZA CARLOS
Secretária Geral e Presidente Interina

MARIA JOSÉ DA CUNHA

ANA PAULA GARBELOTTI FABRÍCIO

FERNANDA APARECIDA F. CLIVATTI

 RICARDO SALVADOR SANTORO

 SORAYA MARIA DA CONCEIÇÃO PADREDI

CMPC - Conselho Municipal de Política Cultural
2015/2016

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

CONVOCAÇÃO REUNIAO ORDINARIA
DO MÊS JULHO DE 2016

Ficam por meio desta, CONVOCADOS os Conselheiros do CMPC
- Conselho Municipal de Política Cultural para participação em
reunião ordinária a se realizar no próximo dia 26 JULHO DE 2016
(TERÇA FEIRA) às 18 HORAS(DEZOITO HORAS) no Centro Cul-
tural Esther Pires Novaes, Rua Ceará,
Pauta da Reunião:
      . Reorganização do CMPC
      . Finalização do Regulamento do Centro Cultural Esther Pires
Novaes
      . Plano Municipal de Cultura inicio dos debates da segunda
parte e agendamento das Audiências Publicas
      . 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

NOTIFICAÇÃO

Declaração/notificação do administrador municipal

Em cumprimento à cláusula contratual e ao artigo 2º da Lei
nº9.452, de 20 de março de 1997, pelo presente termo NOTIFI-
CAMOS a Câmara Municipal, os Partidos Políticos, os Sindicatos
dos Trabalhadores e as Entidades Empresariais, com sede nes-
te Município, que a municipalidade através do Ministério da Saú-
de,  FNS -  Programa de Requalificação de Unidades Básicas de
Saúde (UBS), recebeu os recursos financeiros no valor de R$
81.600,00 (oitenta e um mil e seiscentos reais), destinados à
construção da UBS Jardim Paineiras, rua Argentina Viana, s/n.
Estância Turística de Avaré aos dezoito dias do mês de julho do
ano de dois mil e dezesseis.

Paulo Dias Novaes Filho
PREFEITO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Declaração/notificação do administrador municipal

Em cumprimento à cláusula contratual e ao artigo 2º da Lei
nº9.452, de 20 de março de 1997, pelo presente termo NOTIFI-
CAMOS a Câmara Municipal, os Partidos Políticos, os Sindicatos
dos Trabalhadores e as Entidades Empresariais, com sede nes-
te Município, que a municipalidade através do Ministério da Saú-
de,  FNS -  Programa de Requalificação de Unidades Básicas de
Saúde (UBS), recebeu os recursos financeiros no valor de R$
81.600,00 (oitenta e um mil e seiscentos reais), destinados à
construção da UBS bairro Jardim Paraíso, rua Dona Lolita, s/n.
Estância Turística de Avaré aos dezoito dias do mês de julho do
ano de dois mil e dezesseis.

Paulo Dias Novaes Filho
PREFEITO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Declaração/notificação do administrador municipal

Em cumprimento à cláusula contratual e ao artigo 2º da Lei
nº9.452, de 20 de março de 1997, pelo presente termo NOTIFI-
CAMOS a Câmara Municipal, os Partidos Políticos, os Sindicatos
dos Trabalhadores e as Entidades Empresariais, com sede nes-
te Município, que a municipalidade através do Ministério da Saú-
de,  FNS -  Programa de Requalificação de Unidades Básicas de
Saúde (UBS), recebeu os recursos financeiros no valor de R$
81.600,00 (oitenta e um mil e seiscentos reais), destinados à
construção da UBS Conjunto Habitacional Egídio Martins da Cos-
ta, rua Nicanor Garcia, s/n. Estância Turística de Avaré aos
dezoito dias do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis.

Paulo Dias Novaes Filho
PREFEITO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Declaração/notificação do administrador municipal

Em cumprimento à cláusula contratual e ao artigo 2º da Lei
nº9.452, de 20 de março de 1997, pelo presente termo NOTIFI-
CAMOS a Câmara Municipal, os Partidos Políticos, os Sindicatos
dos Trabalhadores e as Entidades Empresariais, com sede nes-
te Município, que a municipalidade através do Ministério da Saú-
de,  FNS -  Programa de Requalificação de Unidades Básicas de
Saúde (UBS), recebeu os recursos financeiros no valor de R$
81.600,00 (oitenta e um mil e seiscentos reais), destinados à
construção da UBS bairro Jardim Santa Elizabeth, rua Saul
Bertolaccini, s/n. Estância Turística de Avaré aos dezoito dias
do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis.

Paulo Dias Novaes Filho
PREFEITO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 2
de    19 de julho de 2016

(Dispõe sobre o Regulamento de atribuição     de aulas da
modalidade EJA para o segundo semestre do ano letivo de

2016, e dá outras  providências.)

A  SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, no uso da compe-
tência que lhe conferem a Lei  nº 2007 de 03 de maio de 2016 do
Estatuto do Magistério Público Municipal de Avaré,
CONSIDERANDO o disposto no artigo 40, capítulo II da L 2007/
2016 – A atribuição de classes e de aulas será regulamentada
pela Secretaria Municipal de Educação, que definirá critérios
para a classificação dos docentes;
CONSIDERANDO os critérios para classificação dos docentes
para efeito de atribuição de aulas ou  unidade escolar;
RESOLVE:
Artigo 1º- Serão considerados como tempo de serviço no Ma-
gistério Público Municipal de Avaré para efeito de contagem de
tempo para atribuição do ano letivo de 2016:
Licença maternidade e ou paternidade;
Licença adoção;
Licença Prêmio;
Licença para prestar serviço militar;
Férias;
Gala;
 Nojo
Prestação de serviços no juri e outros obrigatórios por Lei;
Faltas Abonadas; e
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Doação de sangue na forma prevista em Lei.
Artigo 2º- Os critérios para classificação da contagem de pon-
tos se fará através da somatória de:-
I- Tempo de serviço no Magistério Público Municipal de Avaré, no
nível ou disciplina de inscrição – (0,1) ponto por dia  até 30/06/2016;
II- Certificado de frequência em cursos de atualização ou aper-
feiçoamento, ministrado pela Secretaria Municipal da Educação
de Avaré, ou reconhecido pelo MEC nos últimos (03) três ano –
(0,01) ponto por hora de curso, até 15 pontos;
III- Para portadores de outra Licenciatura na área  da Educação
(além da exigida) será computado (20.0) pontos para Licencia-
tura Plena;
IV- Certificado de aprovação em concurso público municipal de
Avaré de Provas e Títulos para provimento do cargo do qual é
titular (1,0) ponto por Certificado, não podendo considerar o
qual usou para ingresso;
V- Cursos de Pós – Graduação na área da Educação no mínimo
de 360 horas (Latu Sensu) (20,0) pontos;
VI- Curso de mestrado na área da Educação  - (30,0) pontos;
VII – Curso de Doutorado na área da Educação – (40,0) pontos;
VIII- Curso Letra e Vida – (5,0) pontos; e
IX- Curso Pró – Letramento – linguagem – (5,0) pontos; e
X-  Curso Pró – Letramento – Matemática – (5,0) pontos.
Artigo 3º – Caberá ao Diretor da Escola convocar os docentes
da Unidade Escolar, para verificar e analisar o tempo de serviço
referente aos docentes inscritos no processo de atribuição de
classe e aulas, como também a convocação para atribuição em
sua Unidade Escolar da Fase 1.
Artigo 4º – Caberá a Secretaria Municipal da Educação a convo-
cação dos docentes, através do Semanário Oficial do Município,
para atribuição das demais fases.
Artigo 5º – O cronograma de atribuição de aulas e unidades
escolares das fases II e III e a lista classificatória dos docentes
ficam publicado abaixo.
Artigo 6º- Esta resolução entrará em vigor na data de sua publi-
cação
CRONOGRAMA DE ATRIBUIÇÃO DE   AULAS E UNIDADES ES-
COLARES- EXERCÍCIO 2016
Conforme determina na Lei Municipal nº 2007 de 03/05/2016,
convocamos os senhores docentes para atribuição de aulas e
unidades Escolares para os dias e horários que seguem abaixo
e ciência das entregas de documentação:-
Dia 29 de julho de 2016
Local: EMEB Maria Theresa Oliveira Picalho
Horário: 17h
-Fase 2: Atribuição, pela Secretaria Municipal da Educação, de
aulas livres remanescentes ou em substituição nas diversas
unidades escolares para complementação da jornada, atribui-
ção 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.

Comunicado
A Secretaria Municipal da Educação comunica que estão aber-
tas as matrículas para a EJA, Educação de Jovens e Adultos,
cujas aulas terão início em 01 de agosto do corrente ano. Você
que não concluiu seus estudos, procure a escola e se informe
sobre a matrícula. A  Rede Municipal possui três unidades esco-
lares que atendem essa modalidade de ensino: EMEB Fausto
Rodrigues no Jardim Paraíso, Rua Lolita Rodrigues, 761; EMEB
Maria Theresa de Oliveira Picalho, 1910 no Bairro Brabância;
EMEB Salim Antonio Curiati à Rua Dr. Antonio Ferreira Inocêncio,
394 na Vila Martins. O aluno que mora a uma distância a partir de
dois quilômetros da escola, tem direito ao Transporte Escolar.
Portanto corra, você não tem motivos pra não concluir seus
estudos! Estamos esperando você!

A SME comunica que a atribuição de aulas da modalidade de
Educação de Jovens e Adultos, será realizada no dia 29 de julho
às 18 horas na Secretaria Municipal de Educação, de acordo
com a classificação que segue:
EMEB Maria Theresa de Oliveira Picalho

Nome do Professor Pontuação Disciplina
1 Irma Aparecida de Souza Rocha 908,35 História
2 Sueli Conceição Lara da Rocha 870,78 Matemática
3 Judith Bueno Tavares Gastardo 697,08 Matemática
4 Marisa de Lourdes Carvalho Oliveira 695,90 Matemática
5 Mirian Lucas de Souza 662,93 Português
6 José Claudio Panchoni 630,98 Geografia
7 Mônica Aparecida Nunes Simioni 607,00 Química
8 Maria Eliana Castanheira Kairallah 580,78 Geografia
9 Ronaldo Pereira de Souza 514,61 Matemática

EMEB Salim Antonio Curiati
Nome do Professor Pontuação Disciplina

 1 Márcia Adriana Fachinelli Camargo 873,87 Matemática
 2 Márcia Helena Pereira 812,48 Ciências
 3 Audo do Amaral Rocha 763,41 Geografia
 4 Maria Helena Dias de Camargo 610,7 Física
 5 Renata Montanha Costa de Oliveira 523,05 Matemática
 6 Maria Lúcia Samadello 468,51 Biologia
 7 Adriana Regina Antunes Ribeiro 294,17 Português
 8 Francisco Amarildo de Oliveira 821,14 História

LEGISLAÇÃO

DECRETOS

Comunicado
A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré informa
que o setor de Protocolo está atendendo em novo endereço:
Avenida Gilberto Filgueiras, 1631, Alto da Colina, no novo prédio
do Legislativo.
Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às
17h30.
Maiores informações: (14) 3711-3070
www.camaraavare.sp.gov.br

DECRETO Nº 4.546, DE 19 de Julho de 2016
Dispõe sobre medidas de contenção de despesas no âmbito
da Administração Direta do Município de Avaré e dá outras

providências.

PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, Estado de São Paulo, usando das atribuições que me
são conferidas pela Lei Orgânica do Município,
Considerando as disposições constantes na Lei Complementar
Federal nº 101/2000 e a Lei Municipal nº 1934 de 30 de junho de
2015, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO;
Considerando-se que a situação econômica e financeira do
município se encontra em estado crítico em virtude, principal-
mente, do aumento de despesas para pagamento de Precatórios
e Instituto Próprio de Previdência - Avareprev;
Considerando-se que, além do aumento das despesas, houve
redução significativa das receitas do município, especialmente as
provenientes de repasses dos Governos Estadual e Federal ;
Considerando-se que as situações acima tiveram uma deterio-
ração a partir do mês de Junho, com a comunicação de corre-
ção da despesa com Precatórios e continuidade na queda dos
repasses constitucionais;
Considerando-se que é urgente e necessária a adoção de me-
didas de contenção de despesas;
Considerando-se que é necessária a manutenção de serviços
essenciais à população;
Considerando-se finalmente a necessidade de redução de des-
pesas com o objetivo de se manter na execução orçamentária o
equilíbrio financeiro do município e a regularidade fiscal para o
exercício financeiro vigente,
DECRETA:
Artigo 1º -Ficam instituídas as seguintes medidas emergenciais
e temporárias de redução de despesas e de atividades em to-
dos os órgãos de serviços municipais, que vigorarão de
01.07.2016 a 31.12.2016, mantendo-se as de caráter continuo e
obrigatório:
a- Todas as gratificações de função e funções gratificadas
já concedidas serão reduzidas, a princípio, em 50%. Havendo
necessidade, haverá o corte de 100% das mesmas até o dia
31.12.2016.
b- Estão suspensas as concessões de novas gratifica-
ções de função ou funções gratificadas.
c- Todas as concessões de ampliação de jornada de tra-
balho estão canceladas a partir de 01.07.2016.

d- Os ocupantes de cargos em comissão que não perten-
çam ao quadro permanente do município serão paulatinamente
desligados a partir de 01.08.2016.
e- Os servidores efetivos ocupantes de cargos em comis-
são serão desligados de forma paulatina até o dia 31.12.2016.
f - Os Secretários nomeados, que não são funcionários do
quadro permanente do município serão paulatinamente desliga-
dos, a partir de 01.08.2016.
g- Continua suspenso o pagamento, em pecúnia, de licen-
ça prêmio.
h- Ficam expressamente proibida a execução de serviços
extraordinários e pagamento de horas extras, exceto nos ca-
sos de extrema urgência, e com a anuência do chefe do Execu-
tivo, com base na análise de justificativa apresentada pela Se-
cretaria solicitante antecipadamente à execução das mesmas.
h.1 - O Departamento de Recursos Humanos e Gestão de Pes-
soas deverá processar somente os apontamentos autorizados
pelo Chefe do Executivo.
h.2 - As horas que serão processadas no mês competência
Julho/2016 referentes Às horas executadas no período de 01 a
30 de Junho de 2016 e as do mês competência Agosto/2016
referentes ao período de 01 a 31 de Julho de 2016 serão revis-
tas quanto ao número a ser autorizado em processamento.
h.3 A partir da publicação deste Decreto está vedada a execu-
ção de horas extraordinárias sem autorização do Executivo.
i- O número de estagiários que prestam serviço ao municí-
pio será reduzido no período previsto no artigo 1º deste Decreto.
j- Está suspensa a participação de servidores públicos
municipais em treinamentos, seminários, cursos de qualifica-
ção, bem como encontros regionais, estaduais e nacionais, de
qualquer área, salvo casos excepcionais, com autorização ex-
pressa do chefe do Executivo.
k- Fica vedada a utilização de veículos e máquinas da frota
municipal nos finais de semana e dias considerados feriados
nacionais, estaduais ou municipais, bem como sua utilização
fora do horário normal de expediente, ressalvados os casos
emergenciais e aqueles com autorização expressa do chefe do
Executivo.
l- Ficam suspensas as contratações ou formalizações de
novos convênios, exceto aqueles que representem uma grande
necessidade e interesse público, autorizados pelo Prefeito e
devidamente justificados, além de serem submetidos ao Poder
Legislativo do município, quando necessário.
m- Ficam reduzidas as despesas com manutenção de au-
tomóveis, ônibus, caminhões, máquinas  e equipamentos, sendo
que as ordens de compra deverão ser autorizadas expressa-
mente pelo Prefeito ou a quem ele delegar competência;
n- Está suspensa a aquisição de material permanente,
exceto casos de extrema necessidade, devidamente justificada.
o- Fica estabelecido um rigor na realização de ligações
telefônicas, de consumo de água e energia elétrica e despesas
de correio, visando sua redução.
p- Ficam suspensas as despesas com eventos e festivi-
dades culturais, esportivas e recreativas, exceto as que já es-
tejam previstas e que sejam autorizadas pelo chefe do Executi-
vo.
q- Ficam suspensas as nomeações de servidores efeti-
vos e cargos em comissão, contratação de estagiários, ressal-
vados as situações de necessidade especial, prévia e devida-
mente justificada, necessárias à instalação ou funcionamento
inadiável de serviços públicos essenciais.
r- Ficam suspensos os afastamentos ou cessão de servi-
dores, com ônus, pelo Município, para Órgãos Federais, Estadu-
ais ou Municipais.
s- Fica estabelecida a necessidade de suspensão e/ou
revisão de despesas correntes, tais como dos contratos de
prestação de serviços e convênios que não são considerados
imprescindíveis para atendimento das atividades da administra-
ção.
t- Fica suspensa a concessão de diárias, exceto aos mo-
toristas lotados na Secretaria Municipal de Saúde, ou em situa-
ções que sejam bem justificadas e autorizadas pelo Chefe do
Executivo.
Artigo 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção
Estância Turística de Avaré, 19 de julho de 2016.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO
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Sinopses
Xingu - Para fugir dos traumas do passado, o caminhoneiro João (João Miguel) resolve

deixar sua cidade natal para trás e dirige Brasil afora, sempre solitário, até que numa de suas
viagens descobre que o menino Duda (Vinicius Nascimento) se escondeu em seu caminhão.
Duda é órfão de mãe e está à procura do pai, que fugiu para São Paulo antes mesmo dele
nascer. A contragosto, João aceita levá-lo até a cidade mais próxima. Entretanto, durante a
viagem nascem elos entre os dois, que faz com que João tenha coragem para enfrentar seu
passado. Classificação Indicativa: 12 anos

Gonzaga - De pai pra filho - Decidido a mudar seu destino, Gonzaga sai de casa jovem e
segue para cidade grande em busca de novos horizontes e para apagar uma tristeza amorosa.
Lá, ele conhece uma bela mulher, Odaléia (Nanda Costa), por quem se encanta. Após o nasci-
mento do filho e complicações de saúde da esposa, ele decide voltar para a estrada para
garantir os estudos e um futuro melhor para o herdeiro. Para isso, deixa o pequeno aos
cuidados de amigos no Rio de Janeiro e sai pelo Brasil afora. Só não imaginava que essa
distância entre eles faria crescer uma complicada relação, potencializada pelas personali-
dades fortes de ambos. Baseada em conversas realizadas entre pai e filho, essa é a história
do cantor e sanfoneiro Luiz Gonzaga, também conhecido como O Rei do Baião ou Gonzagão, e
de seu filho, popularmente chamado de Gonzaguinha.

Recinto da Emapa receberá
Cinema drive-in

Nos próximos dias 10 e 11 de agosto
(quarta e quinta-feira) o "Cine Autorama"
estará montado no Parque Fernando Cruz
Pimentel (recinto da Emapa) para exibir bons
filmes para serem vistos de dentro dos pró-
prios automóveis, o famoso "drive-in". Rea-
lizado pelo Governo do Estado e Brazucah
Produções, o projeto é viabilizado pelo pa-
trocínio da CPFL Energia e apoio da Secreta-
ria Municipal da Cultura.

Na quarta-feira (10) será exibido "Xin-
gu", filme de Cao Hamburger, estrelado por

Caio Blat, Felipe Camargo e João Miguel. Na
quinta-feira (11) é a vez de "Gonzaga - De
Pai para Filho", drama brasileiro de 2012,
dirigido por Breno Silveira, escrito por Pa-
trícia Andrade e estrelado por Chambinho
do Acordeon e Júlio Andrade.

Cabem no espaço delimitado do esta-
cionamento do recinto da Emapa 200 veí-
culos. Portanto será necessário reservar
vaga pelo site www.cineautorama.com.br.
As exibições são gratuitas e começam às
20h.

A legislação do Programa IPTU
Verde na Estância Turística de Ava-
ré estimula práticas de preservação
ambiental que podem beneficiar
com a redução dos valores do Im-
posto Predial Territorial Urbano
(IPTU) os contribuintes que colabo-
rarem na sustentabilidade.

De acordo com a Lei, para um
imóvel ser considerado sustentável,
o morador deve dotá-lo de sistemas
de captação e de recuo de água; sis-
tema de aquecimento hidráulico,
elétrico ou solar; calçadas verdes;
construções e ampliações com ma-

MEIO AMBIENTE

Saiba como obter descontos com o IPTU Verde
terial sustentável e coleta seletiva. Os
contribuintes que adotarem as medi-
das previstas na lei vão obter desconto
de até 15% nesse tributo.

Moradores de novos bairros de
Avaré, como o Residencial Mário
Bannwart e o São Rogério, já recebem
5% de desconto no IPTU, pois seus
imóveis possuem calçadas verdes e
aquecimento solar.

As ações propostas na lei do IPTU
Verde são acessíveis a todas as famí-
lias, pois tem custo baixo, e podem
ser aplicadas também em casas po-
pulares.

Como obter o benefício
O proprietário interessado em

obter o benefício tributário deve
protocolar o pedido com justifica-
tivas até o dia 30 de setembro do
ano anterior em que deseja o des-
conto. No requerimento deverá
expor o que providenciou em sua
edificação ou terreno instruindo
com documentos comprobatóri-
os. E deve também estar em dia
com suas obrigações tributárias
municipais.

O pedido deverá vir acompa-
nhado dos seguintes documen-

tos :  cópia  de  documento de
identificação do cadastro imo-
biliário no município; cópia de
cert idão negat iva de débitos
municipais do contribuinte; có-
pias do CPF e do RG; procuração,
quando for o caso.

A comprovação deverá estar
documentada e precedida de pa-
recer conclusivo da Secretaria
Municipal  de Meio Ambiente
acerca da concessão ou não do
benefício. A renovação do pedi-
do desse benefício deverá ser
feita anualmente.


