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SERVIÇOS FAZENDA

Propósito é manter
a cidade limpa

A partir de segunda-feira, 3,
a Prefeitura de Avaré através
das Secretarias de Serviços e
Meio Ambiente, dará início a
Operação Limpa Bairro. Com
objetivo de melhorar o aspec-
to visual dos bairros, a opera-
ção promoverá a retirada de
vários tipos de objetos, nor-
malmente, descartados de for-
ma irregular nas praças, calça-
das, ruas e avenidas da cidade.
Página 12

Operação "Limpa Bairro" deve
chegar a 51 bairros em julho

Devido a Oficina de Planificação, a Secretaria de Saúde informa que as
Unidades Básicas de Saúde (UBS) fecharão nos dias 3 e 4 de julho. Para que o

serviço não seja paralisado, haverá revezamento nos dois dias de curso.
Página 13

Unidades de Saúde
fecharão nos dias 3 e 4

CULTURA

acontecerá
na Concha
Acústica

Promovido desde 1993
pela Prefeitura, o tradicional
Arraiá do Nhô Musa será re-
alizado nas noites dos dias
7, 8 e 9 de julho, a partir das
19 horas, na Praça Prefeito
Romeu Bretas, nas imedia-
ções da Concha Acústica.
Página 14.Página 24

Prefeitura
repassa
R$ 180 mil as
instituições

Página 14.

Prefeitura
intensifica
trabalhos de
manutenção
e melhorias
na cidade
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CONVOCAÇÃO

SECRETARIAS MUNICIPAIS
ADMINISTRAÇÃO

SECRETÁRIO: RONALDO ADÃO GUARDIANO
Rua Rio Grande do Sul, 1810 - (Centro Adm.)

Tel. 3711-2565

ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETÁRIA: ERICA  ALESSANDRA  ALVES

Rua Piaui, 1388 - Centro
Tel.  3733-9190

AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SECRETÁRIO: RONALDO SOUZA VILLAS BOAS
Rua Rio Grande do Sul, 1810 - (Centro Adm.)

Tel.  3711-2572

COMUNICAÇÃO
SECRETÁRIO: JOSENÁ BIJOLADA ARAÚJO

Pça. Juca Novaes, 1169, Centro (Paço Municipal)
Tel. 3711-2500

CULTURA
SECRETÁRIA: JULIANA MANCINI AURANI

Rua Minas Gerais, 279 - (CAIC)
Tel. 3711-2556 | 3732-5057

DIREITO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
SECRETÁRIA: SANDRA RIBEIRO ROSA ANTONIO

Rua Ceará, 1393 Centro
Tel. 3732-8844

EDUCAÇÃO
SECRETÁRIA: JOSIANE AP. LOPES DE MEDEIROS

Rua Pernambuco, 1065 Centro
Tel. 3711-2211

ESPORTES E LAZER
SECRETÁRIO: LEONARDO PIRES RIPOLI

Rua Anacleto Pires, s/n° - Ginásio de Esportes
Tel. 3732-0756

FAZENDA
SECRETÁRIO: ITAMAR DE ARAUJO

Rua Rio Grande do Sul, 1810 - (Centro Adm.)
Tel. 3711-2545 | 3711-2566

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
SECRETÁRIA: ERICA  ALESSANDRA  ALVES

Rua Piauí, 1388 -Centro.
Tel. 3731-2658

GESTÃO PÚBLICA
Rua Rio Grande do Sul, 1810 - (Centro Adm.)

Tel. 3711-2500

GOVERNO
SECRETÁRIO: GLAUCO F. FÁVERO DE OLIVEIRA
Pça. Juca Novaes, 1169, Centro (Paço Municipal)

Tel. 3711-2500

INDÚSTRIA, COMÉRCIO, C. E TECNOLOGIA
SECRETÁRIA: SANDRA DE FÁTIMA THEODORO
Rua Rio Grande do Sul, 1810 - (Centro Adm.)

Tel. 3711-2534 | 3711-2546

MEIO AMBIENTE
SECRETÁRIO: JUDÉSIO BORGES

Rua Rio Grande do Sul, 1810 - (Centro Adm.)
Tel. 3711-2559

OBRAS | HABITAÇÃO
SECRETÁRIO: ALEXANDRE LEAL NIGRO

Rua Rio Grande do Sul, 1810 - (Centro Adm.)
Tel. 3711-2543 | 3711-2544

PLANEJAMENTO E TRANSPORTE
SECRETÁRIO: ALEXANDRE LEAL NIGRO

Rua Rio Grande do Sul, 1810 - (Centro Adm.)
Tel. 3711-2548 | 3711-2567

RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
Rua Rio Grande do Sul, 1810 - (Centro Adm.)

SAÚDE
SECRETÁRIO: ROSLINDO WILSON MACHADO

Av. Misael Euphrásio Leal, 999
Tel. 3732-1923 | 3732-9793

SERVIÇOS
SECRETÁRIO: SERGIO APARECIDO

GALLEGO JUNIOR
Avenida Anápolis, 777 Bairro Jurumirim

Tel. 3711-1340

TURISMO
SECRETÁRIO: GERALDO PEREIRA DE

BARROS NETO
Av. Mário Covas, 01, Tel. 3732-8009
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 036/2017
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representa-
do pelo Sr.Ronaldo Adão Guardiano, nos termos da Portaria nº
8704/2017 de 12/01/2017,, considerando Comunicação Interna nº
408212/2017-Secretaria Municipal da Fazenda, considerando pe-
dido de exoneração de Marilene Rita Fernandes e indeferimento de
nomeação do 01º classificado-PD, convoca o classificado no Con-
curso Público nº 006/2013 de 14/12/2013, homologado pelo Decre-
to nº 3810/2014 de 19/02/2014, publicado em 22/02/2014, do car-
go de AUXILIAR CONTÁBIL., conforme classificação abaixo des-
crita; a comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a
partir da data da publicação deste Edital, no Departamento de Re-
cursos Humanos e Gestão de Pessoal, situado a Rua Rio Grande
do Sul nº 1810, das 8:00 as 17:00 hs, para orientações dos proce-
dimentos admissionais e nomeação. O não comparecimento no
prazo acima implicará na desistência da vaga, podendo a Prefeitu-
ra convocar o candidato imediatamente posterior.
Class. Nome
13º TAIS LORENA DE FREITAS NUNES
Local de Trabalho Departamento de Tesouraria
Jornada de Trabalho 40 horas semanais/ 200mensais (L.C.
nº 126/2010)
Estância Turística de Avaré, aos 29 de Junho de 2017.

RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal de Administração

ATRIBUIÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO – CONFORME L.C. 127/2010
 DESCRIÇÃO  DOCARGO
Compreende em executar anotações das transações contábeis e
financeiras do município, encaminhando os documentos relativos
aos mesmos, efetuando cálculos e lançamentos em programas
específicos, para facilitar o controle contábil. Executa tarefas afins
designadas pela chefia imediata
REQUISITO Ensino Médio Completo e Técnico em Contabilidade

DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
Quantidade de cópias Documento
02 Documento de Identidade - RG
02 Cadastro Pessoa Física - CPF
02 Comprovante residência (água, luz, telefone, etc)

01 Título eleitoral e último comprovante de votação
01 Carteira Profissional - CTPS
01 PIS - PASEP
01 Comprovante grau de escolaridade -diploma de conclusão
de curso de ensino médio e Diploma frente e verso de Técnicoem
Contabilidade
01 Certificado militar
01 Certidão nascimento / casamento
01 Certidão nascimento filhos (menores de 14 anos para sa-
lário família/maiores para I.R.)
01 Antecedentes Criminais (via internet)

Certidão de ações cíveis e criminais (fórum) e certidão de
ações cíveis e criminais (fórum)
01 Foto 3x4
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá apre-
sentar cópia  da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de
trabalho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego
público

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 037/2017
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representa-
do pelo  Sr.Ronaldo Adão Guardiano, nos termos da Portaria nº
8704/2017 de 12/01/2017, considerando justificativas contidas no
ofício nº 287/2017/SME e 340/2017/SME, considerando que não
houve reposição das exonerações de 2016 de Mara Silvia Gomes
da Silva e de 2017 de: Maria Helena Zanardo, Marilene de Cassia
Dias de Campos e Maria Angelica Rodrigues, considerando não
comparecimento do 14º classificado; considerando que essas des-
pesas serão financiadas com recursos do FUNDEB (40%), visan-
do sanar problemas com ausências de servidores e priorizar a qua-
lidade da merenda oferecida na rede municipal de ensino, CONVO-
CA, classificados do Concurso Publico 007/2016, homologado atra-
vés do Decreto nº 4528, de 25 de junho de 2016, publicado em 25
de junho de 2016, no Semanário Oficial, para o cargo/função de
COZINHEIRO, a comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias
úteis, a partir da data da publicação deste Edital, no Departamento
de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal com os documentos
abaixo descritos, situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810, as
8:00 as 17:00 hs, para orientação do procedimento admissional,
nomeação, exames médicos.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência
da vaga, podendo a Prefeitura convocar o candidato imediata-
mente posterior.

Classificação Nome
15º EVERALDO DOMINGUES DA SILVA
Jornadade Trabalho 40 horas semanais/08 horas diárias
Local de Trabalho (01) EMEB Padre Emílio Immos (01)
EMEB Maria Tereza de Oliveira Picalho, (01) E.E. Prof. Maria
Izabel Cruz Pimentel, (01) volante para atender licenças, afas-
tamentos, abonadas, outros
Estância Turística de Avaré, aos 29 de Junho de 2017.

RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal de Administração

DENOMINAÇÃO COZINHEIRO (LC 127/2010)
DESCRIÇÃO SUMARIA DOCARGO
Compreende em executar as tarefas correspondentes ao preparo e
distribuição de merenda e refeições, adicionando os ingredientes
necessários para atender aos cardápios estabelecidos, atendendo
as normas pertinentes de manuseio e armazenamento de alimen-
tos. Executa tarefas afins designadas pela chefia imediata
REQUISITO Ensino Fundamental Incompleto – Mínimo 4ª série
CARGAHORÁRIA 40 horas semanais / 08 horas diárias

DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
Quantidade de cópias Documento
02 Documento de Identidade - RG
02 Cadastro Pessoa Física - CPF
02 Comprovante residência (água, luz, telefone, etc)
01 Título eleitoral e último comprovante de votação
01 Carteira Profissional - CTPS
01 PIS - PASEP
01 Comprovante grau de escolaridade – Ensino Fundamental
Incompleto – mínimo 4ª série
01 Certificado militar
01 Certidão nascimento / casamento
01 Certidão nascimentos filhos(menores de 14 anos para sa-
lário-família/maiores para I.R.)
01 Antecedentes Criminais (via internet) e certidão de ações
cíveis e criminais (fórum)
01 Foto 3x4

Declaração de Bens, entregue em envelope lacrado e/ou
última Declaração de IR
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá apresen-
tar cópia  da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de traba-
lho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego público
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 038/2017
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representa-
do pelo  Sr.Ronaldo Adão Guardiano, nos termos da Portaria nº
8704/2017 de 12/01/2017, considerando as justificativas contidas
na CI nº 414185/2017/SMS, em conformidade com a Lei 144/2011
e Convênio nº 038/2016, considerando a necessidade de  recom-
por equipe do Serviço Pré -Hospitalar Móvel – SAMU Regional;
com a finalidade de executar as ações e serviços na área de
regulação das urgências, transporte de pacientes graves e atendi-
mento pré-hospitalar móvel ligados a Politica Nacional de Atenção
às Urgências do SUS em virtude da demissão de Juliana Brandi
Carneiro Gonçalves em 09/06/2014 e demissão de Brunno Rodrigo
de Cicero Dais Sakaniva em 12/06/2017 e não comparecimento do
2º classificado, CONVOCA, classificados do Concurso Publico 003/
2016, homologado através do Decreto nº 4492, de 20 de maio de
2016, publicado em 21/05/2016 no Semanário Oficial, para empre-
go publico de MÉDICO INTERVENCIONISTA - SAMU,  regime CLT,
a comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da
data da publicação deste Edital, no Departamento de Recursos
Humanos e Gestão de Pessoal com os documentos abaixo des-
critos, situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810, as 8:00 as 17:00
hs,  para orientação do procedimento admissional, nomeação, exa-
mes médicos .  O não comparecimento no prazo acima implicará
na desistência da vaga, podendo a Prefeitura convocar o candidato
imediatamente posterior.
Classificação Nome
03º FERNANDO RAFAEL SPANGENBERG
Jornadade Trabalho 24horas semanais
Local de Trabalho SAMU
Estância Turística de Avaré, aos 29 de Junho de 2017.

RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal de Administração

DENOMINAÇÃO MÉDICO INTERVENCIONISTA -  SAMU –
LC 141/2011
DESCRIÇÃO SUMARIA DOCARGO
VIDE LEI COMPLEMENTAR Nº 141/2011
REQUISITO ENSINO SUPERIORCOMPLETO COM HABILITA-
ÇÃO ESPECÍFICA NA ÁREA E REGISTRO NO CRM
CARGAHORÁRIA 24horas semanais
DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
Quantidade de cópias Documento
02 Documento de Identidade - RG
02 Cadastro Pessoa Física - CPF
02 Comprovante residência (água, luz, telefone, etc)
01 Título eleitoral e último comprovante de votação
01 Carteira Profissional - CTPS
01 PIS - PASEP
01 Comprovante grau de escolaridade (diploma frente e verso
AUTENTICADO e cópia do CRM)
01 Certificado militar
01 Certidão nascimento / casamento
01 Certidão nascimentos filhos(menores de 14 anos para sa-
lário-família/maiores para I.R.)
01 Antecedentes Criminais (via internet) e certidão de ações
cíveis e criminais (fórum)
01 Foto 3x4

Declaração de Bens, entregue em envelope lacrado e/ou
última Declaração de IR
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá apresen-
tar cópia  da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de traba-
lho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego público

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 039/2017
(CONTRATO TEMPORÁRIO)

  O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representa-
do pelo Sr.Ronaldo Adão Guardiano, nos termos da Portaria nº
8704/2017 de 12/01/2017,,  considerando Ofício nº 097/2017/SME,
considerando não comparecimento do 23º classificado, convoca
os classificados no Concurso Público nº 002/2013, publicado em
30/11/2013, homologado pelo Decreto nº 3793/2014 de 31 de Ja-
neiro de 2014, publicado em 01 de Fevereiro de 2014,prorrogado
através do Decreto nº 4400, de 14 de janeiro de 2016, publicado
em 16 de janeiro de 2016, para o cargo de PEB II- EDUCAÇÃO
ESPECIAL, conforme classificação abaixo descrita, para
CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO regido pela CLT,
pelo período de 180 (cento e oitenta dias), podendo ser prorrogado
até o final do presente ano letivo, visando suprir aula em substitui-
ção remanescente de Educação Especial por: Cilmara Aparecida
Cruz, Maria José Colella Duarte, conforme restrição médica apon-
tada para atuar em sala de aula por 180 dias, Marlene Alves Lessa
e Maria Luiza Soares Brandi Ornellas, por licença saúde por tempo

indeterminado, a comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias
úteis, a partir da data da publicação deste Edital, no Departamento
de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal, situado a Rua Rio
Grande do Sul nº 1810, das 8:00 as 17:00 hs. O não compareci-
mento no prazo acima implicará na desistência da vaga, podendo
a Prefeitura convocar o candidato imediatamente posterior.
Class. Nome
24º MICHELLE ALINE DOS SANTOS
Estância Turística de Avaré, aos 29 de JUNHO de 2017.

RONALDO ADÃO GUARDIANO
Secretário Municipal de Administração

Atribuição do Cargo – Conforme Lei 2007/2016
Atribuições Anexo I – Lei 2007/2016
Requisito Professor Educação Básica II: graduação em cur-
sos superior de licenciatura em disciplinas específicas das áreas
do currículo das unidades escolares do sistema municipal de ensi-
no de acordo com a legislação vigente. Quando atuar em educa-
ção especial: graduação em curso superior de licenciatura plena
em pedagogia e especialização em educação especial obtida em
curso superior a 360 horas reconhecido pelo MEC; Quando atuar
em educação especial em Libras: graduação em cursos superior
de licenciatura plena em pedagogia e especialização em educa-
ção especial em Libras obtida em curso superior a 360 horas reco-
nhecido pelo MEC.
Quantidade de cópias Documento
02 Documento de Identidade - RG
02 Cadastro Pessoa Física - CPF
02 Comprovante residência (água, luz, telefone, etc)
01 Título eleitoral e último comprovante de votação
01 Carteira Profissional - CTPS
01 PIS - PASEP
01 Comprovante grau de escolaridade :Professor Educação
Básica II: graduação em cursos superior de licenciatura em disci-
plinas específicas das áreas do currículo das unidades escolares
do sistema municipal de ensino de acordo com a legislação vigen-
te (Diploma). Quando atuar em educação especial: graduação em
curso superior de licenciatura plena em pedagogia e especializa-
ção em educação especial obtida em curso superior a 360 horas
reconhecido pelo MEC; Quando atuar em educação especial em
Libras: graduação em cursos superior de licenciatura plena em
pedagogia e especialização em educação especial em Libras obti-
da em curso superior a 360 horas reconhecido pelo MEC.
01 Certificado militar
01 Certidão nascimento / casamento
01 Certidão nascimentos filhos (menores de 14 anos para
salário-família/maiores para I.R.)
01 Antecedentes Criminais (via internet) e certidão de ações
cíveis e criminais (fórum)
01 Foto 3x4

Declaração de Bens, entregue em envelope lacrado e/ou
última Declaração de IR
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá apresen-
tar cópia  da exoneração e/ou cópia de rescisão de contrato de traba-
lho, para fins comprobatórios de acúmulo de cargo/emprego público

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

( ESTA PUBLICAÇÃO PREVALECE SOBRE A PUBLICAÇÃO
ANTERIOR)

PROCESSO/EXPEDIENTE 217/2017 - RETIFICAÇÃO
Despacho – Indeferimento/autorização de nomeação/posse/exercício

Edital de Convocação :033/2017 – publicação 09/06/2017
Interessado : LEANDRO DA SILVA PEREIRA
Requerimento : 8499/2017
Examinados os autos do processo/expediente 217/2017, verifica-
mos , que o  requerente não poderá atender, na íntegra às exigên-
cias contidas no Edital regulamentador do certame. ( CP 006/2013).
Indefiro autorização de nomeação/posse/exercício, smj, face óbi-
ce as regras do Edital do Concurso Publico 006/2013, da Prefeitu-
ra do Município da Estância Turística de Avaré.
Dê-se ciência ao interessado.
Publique-se.
Proceda-se convocação do próximo classificado.
Avaré,22 de junho de 2017;

Ronaldo Adão Guardiano
Secretário Municipal de Administração

INEDITORIAIS
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CMPD - Conselho Municipal do Plano Diretor
Ata nº 14 - Reunião Ordinária do CMPD de 25 de

maio de 2017

Às dezenove horas e quinze minutos do dia 25 de maio de 2017, à
Rua dos Engenheiros, 26 - Colina da Boa Vista, no salão de even-
tos, por cessão gratuita da Associação Regional dos Engenheiros
Arquitetos e Agrônomos - AREA, teve início a Reunião Ordinária
coordenada pelo Conselho Municipal do Plano Diretor, com a pre-
sença dos seguintes conselheiros: Alberto Fabiano Rossi, André
Garcia Rodrigues, Angela Golin, Ciro Piagentini Cruz, Cristiano
Gomes Banin, Cirene Gomes de Moraes, João José Dalcim, José
Geraldo Dias Barreto, Ronaldo Souza Villas Boas, Luiz Gongora
Rodrigues, Marcelo Bannwart, Francisco Fernandes Pinto Neto,
Maria José da Cunha, Paulo Henrique Ciccone, Rodrigo C Vilela,
Ronaldo Abdalla, Carlos Roberto Dassi, Vilma Zanluchi, João Pau-
lo Pereira Tristão, Sandra de Fátima Theodoro, Leandro J Vieira.
Abrindo a reunião a Presidente do CMPD, Angela Golin, agradeceu
a presença de todos e após os cumprimentos iniciais, em ato con-
tínuo, fez a leitura dos itens constantes da pauta do dia: 1. Aprova-
ção da ata anterior; 2. Correspondências recebidas e enviadas; 3.
Análise e deliberação dos Processos; 4. Palavra livre. Na sequência
a Presidente propôs a aprovação da ata da reunião anterior datada
de 26/04/2017, enviada através de correio eletrônico, a qual, sem
qualquer objeção, foi aprovada por unanimidade pelos presentes.
Passando ao segundo item da pauta, os presentes foram informa-
dos a respeito das correspondências recebidas e enviadas, quais
seguem: Protocolo nº 011/2017 - Requerente: Luiz Renato Ferrari,
solicitando a alteração de Zoneamento Residencial para Zona Mis-
ta 2, o imóvel situado no Jardim Europa, fazendo frente para a Rua
Suécia nº 163, considerando o uso de Home Office, de baixo im-
pacto de incomodidade. Em análise e deliberação, considerando
não haver omissão ou má definição da LC 213/2016 para o local
solicitado, o pedido foi indeferido pelos presentes, cuja resposta
será emitida por Ofício através da Secretaria deste Conselho; Pro-
tocolo nº 012/2017 - Requerente: Emerson de Souza Valentim,
solicitando a instalação de uma fábrica de polpa de frutas na Rua
José Jesus "Zé Passarinho" nº 150, Jardim Europa. Em análise e
deliberação, foi observado que no presente caso não há má defini-
ção ou omissão da LC 213/2016, de forma que a instalação do
solicitado naquele local, não é permitido pela Lei por tratar de Zona
Residencial, cuja resposta será enviada através de Ofício a ser
expedido por este Conselho; Protocolo nº 013/2017 - Requerente:
Marcelo José Garcia, solicitando a reclassificação do imóvel situa-
do na Avenida Ouro Verde (lotes 15, 16 e 17), para ZM2. Foi obser-
vado pelos presentes, que os lotes fazem parte integrante do
loteamento Jardim Botânico, porém, confrontam com a Avenida

Ouro Verde, de forma que deve haver um estudo específico para o
caso. Assim, foi decidido pela abertura do Processo nº 269/2017,
o qual será encaminhado para a Câmara Técnica de Zoneamento,
para posterior deliberação. Protocolo nº 014/2017 - Requerente:
Flavio Vicente da Silva, solicita reavaliação do indeferimento da
Certidão de Uso e Solo expedida pela Municipalidade, sob a pre-
tensão de instalar uma casa de ração na Rua Professor Santos
Rodrigues Alves nº 73, Parque Residencial Brabância. Em análise
e deliberação foi constatado que no local não há má definição ou
omissão pela LC 213/2016, de modo que não é possível a instala-
ção da atividade pretendida. Porém, considerando que há a infor-
mação de que no local já houve comércio anteriormente, o pedido
poderá retornar a este Conselho, desde que requerido pela parte,
para nova análise desde que configure as situações previstas nas
Disposições Transitórias da Lei. Protocolo nº 015/2017 - Reque-
rente: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré, solici-
tando cópia do processo nº 257/2017, referente ao loteamento Costa
Verde, o qual será digitalizado e enviado por meio eletrônico aos
interessados; Passando ao próximo item, foi analisado e delibera-
do sobre o Processo nº 262/2017 - tendo como Requerente: Flavio
Lo Giudice, que solicitou inserção ao perímetro urbano de área de
terras contendo 20,64793 ha, objeto da matrícula nº 81.467. Em
análise e deliberação o Processo obteve parecer favorável do GTA
quanto à inserção, e parecer favorável da Comissão para que seja
incluída a área solicitada em perímetro urbano na MZ-2, ZUD 2 -
Zona de Urbanização Dirigida Cambará. Antes de emitir a Resolu-
ção, porém, o projeto será objeto de análise e discussão em audi-
ência pública marcada para o dia 21.06.2017. Passando ao último
item da pauta, ficou marcada reunião Câmara Técnica de
Zoneamento para o dia 30.05.2017, na AREA, sediada na Rua dos
Engenheiros nº 26. Além disso, a Presidente informou da necessi-
dade de se formar a Câmara Técnica da Agricultura e Meio Ambi-
ente, com a participação dos Conselheiros Ronaldo de Souza Vi-
las Boas, o Sr. José Geraldo Dias Barreto, e demais membros que
serão listados oportunamente. Não havendo mais nada a tratar, e,
sendo que ninguém quis fazer uso da palavra, a Presidente agrade-
ceu a presença de todos, encerrou os trabalhos às 20h13 em con-
junto com o 1º Secretário Cristiano Gomes Banin, que relato, subs-
crevo e assino, em conjunto com a Presidente.

ANGELA GOLIN CRISTIANO GOMES BANIN
PRESIDENTE CMPD 1º SECRETÁRIO DO CMPD

COMUNICADO
O CMPD dá conhecimento do calendário de reuniões da CÂMARA
TÉCNICA DE ZONEAMENTO marcadas para o mês de julho de
2017, as reuniões acontecem na AREA (Associação Regional dos
Engenheiros, Arquitetos e Agronomos), Rua dos Engenheiros n°
26, com início às 19hs e são abertas à toda a população.
Julho 2017
03 (segunda feira) / 04 (terça feira) / 10 (segunda feira) / 18 (terça
feira) e 27 (quinta feira).
Sem mais para o momento, aproveitando a oportunidade para ele-
var nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.
Atenciosamente,

ANGELA GOLIN
Presidente CMPD

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
REUNIÃO ORDINÁRIA

  Nº 06-17
 A Presidente do CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO
AMBIENTE DE AVARÉ - COMDEMA, no uso das atribuições que
lhe confere a Lei N.º 1434/1984, em atendimento ao Regimento
Interno, CONVOCA seus Conselheiros para REUNIÃO ORDINÁ-
RIA Nº 06-17, a ser realizada no dia CINCO DE JULHO DE 2017
(quarta-feira), na sede da Associação Regional dos Engenheiros,
Arquitetos e Agrônomos de Avaré (AREA), Rua dos Engenheiros,
26, Colina da Boa Vista, Avaré-SP, às 19h00 com a presença míni-
ma de um terço dos membros. Os conselheiros titulares que não
puderem comparecer deverão acionar o respectivo suplente. A reu-
nião é aberta a qualquer interessado que poderá utilizar a palavra
mediante autorização do presidente.
1) Abertura
1.1) Comunicação do Presidente;
1.2) Aprovação da Ata da Reunião Ordinária do dia 06 de junho de
2017;
2) Ordem do dia (Pauta)
2.1) Distribuição de novos processos, discussão, análise e delibe-
ração;
2.2) Diretivas do Programa do Município Verde Azul (PMVA) no que
cabe ao Comdema em associação com a SMMA;

2.3) Análise, discussão e proposta de Minuta do Projeto de Lei do
Comdema;
2.4) Processo Comdema nº. 35 que trata dos procedimentos para
a formulação dos projetos que venham a arrecadar os recursos do
FMMA;
2.5) Resultado da Reunião do Plano de Recursos Hídricos de Avaré
do dia 13 de junho de 2017. Participação do Conselheiro Thiago P.
Pepe.
2.6) Informes da Secretaria Executiva;
2.5.1) Correspondências Recebidas (planilha);
2.5.2) Correspondências Enviadas;
2.5.3) Calendário do ano de 2017;
2.5.4) Revisão das Listas de Presença para fins de atualização.
2.6) Palavra livre - assuntos diversos e comunicações;
Estância Turística de Avaré, 28 de junho de 2017.

Silmara Rodrigues
Presidente-COMDEMA

Luiz Gustavo Gomes
Secretário Executivo

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.
 PROCESSO Nº 1000684-92.2014.8.26.0073/01

 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Avaré,
Estado de São Paulo, Dr(a). Luciano José Forster Junior, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) BEATRIZ DE BARROS BIAZZON,
Rua Vico Levrero, 176, Jardim dos Manacás - CEP 13273-070,
Valinhos/SP, CPF 355.125.188-60, RG 42444033-7, Brasileiro que
por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença,
movida por FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARÉ -
FREA. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos
termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua
INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias
úteis, pague o débito, devidamente atualizado, excluída a multa e
os honorários, sendo que em caso de inércia da parte executada,
passarão a incidir multa de 10% sobre o valor do débito e honorári-
os advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de
Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525
do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias
úteis para que o executado, independentemente de penhora ou
nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Avaré, aos 07 de
junho de 2017.

COMUNICADO
O CMPC dá conhecimento de seu calendário de reuniões para o
ano de 2017, as reuniões acontecerão no Centro Cultural Esther
Pires Novaes, Rua Ceará n° 1507, com início às 18:30hs e são
abertas à toda a população.
2017
24 de julho / 29 de agosto / 27 de setembro / 26 de outubro / 27 de
novembro / 12 de dezembro de 2017
2018
28 de fevereiro

POLIANA GOMEZ BRASIL
Presidente CMPC

COMUNICADO
O CMPD dá conhecimento de seu calendário de reuniões para o

ano de 2017, as reuniões acontecem na AREA (Associação Regi-

onal dos Engenheiros, Arquitetos e Agronomos), Rua dos Enge-

nheiros n° 26, com início às 19h e são abertas à toda a população.

2017

26 de julho / 31 de agosto / 26 de setembro / 25 de outubro / 23 de

novembro / 11 de dezembro de 2017

2018

20 de fevereiro

Sem mais para o momento, aproveitando a oportunidade para ele-

var nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

ANGELA GOLIN

Presidente CMPD
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RESOLUÇAO CMPD N.º 148/2017
Dispõe sobre enquadramento de imóvel desmembrado como

disposições transitórias

O Conselho Municipal do Plano Diretor, usando as atribuições que
lhe confere o artigo 158, inciso XI, da Lei Complementar n.º 213/
2016, em consonância com o aprovado na reunião ordinária reali-
zada em 28 de março de 2017, ao que se refere ao Processo
CMPD nº 024/2012,
CONSIDERANDO o artigo 60, § 2.º, da LC 213/2016;
RESOLVE:
Art. 1º.  Enquadrar como disposições transitórias para fins de
desmembramento o imóvel matriculado junto ao Cartório de Regis-
tro de Imóveis sob nº 37.615 e Cadastro Municipal sob n.º
4.150.018.000, permitindo-se seu desmembramento em duas áre-
as distintas, resultando cada lote com área total de 133,875 m²,
sendo testada de 10,50m e profundidade de 12,75m.
Art. 2º.  A presente Resolução entrará em vigor na data de sua
publicação.
Avaré, 11 de maio de 2017.

Angela Golin
Presidente

Conselho Municipal do Plano Diretor
Lei  Complementar nº 213, de 29 de março de 2016

RESOLUÇAO CMPD N.º 149/2017
Dispõe sobre a Classificação de Vazio Urbano como ZR-1.

O Conselho Municipal do Plano Diretor, usando as atribuições que
lhe confere o artigo 158, inciso XI, da Lei Complementar n.º 213/
2016, em consonância com o aprovado na reunião ordinária reali-
zada em 28 de março de 2017, ao que se refere ao Processo
CMPD nº 264/2017,
CONSIDERANDO os art. 11, §§ 3º e 4.º e 52 da LC 213/2016;
CONSIDERANDO que a área é contigua ao loteamento Residencial
Reserva do Horto, cujo parcelamento não ficará isolado;
RESOLVE:
Art. 1º. Classificar como ZR1 - Zona Residencial Unifamiliar a Gleba
com área de 180.701,90m², objeto da matrícula nº 61.788, locali-
zada à leste da ZM-1, de propriedade de Kijóia Administração de
Bens Próprios Ltda., na confrontação com o loteamento Residencial
Reserva do Horto, entre as Ruas Professora Danúzia Di Santi, Ala-
meda Vicente Guazzelli e a Rua Francisco Cruz.
Art. 2°. Por estar situada em zona de restrição para futuros
parcelamentos, deverão ser observadas a contemplação de obras
e dispositivos comprovadamente eficientes para contenção e retar-
damento do escoamento das águas pluviais de modo a evitar inun-
dações na área central da cidade, conforme estabelecido no § 3º
do artigo 11 da Lei Complementar 213/2016.
Art. 3°. Por se tratar de área de restrição, os órgãos de aprovação
deverão se certificar que o empreendimento não aumentará a car-
ga de águas pluviais na bacia do Córrego Lageado, bem como,
observar e exigir o cumprimento dos dispostos no artigo 11, inciso
XIII e artigo 13, inciso X.
Art. 4º. A presente Resolução entrará em vigor na data de sua
publicação.
Avaré, 11 de maio de 2017.

Angela Golin
Presidente

Conselho Municipal do Plano Diretor
Lei  Complementar nº 213, de 29 de março de 2016

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ-AVAREPREV
SERVIDORES AFASTADOS DE AUXÍLIO DOENÇA  - JUNHO DE 2017

CÓD NOME Entrada Instituto PERÍCIA Retorno Alta Medico  Assistente CRM
1 4556 ABNER BUENO DA SILVA 06/12/2016 09/01/2017 30/12/2017 Dr.João Evangelista de Vasconcelos 63410
2 9388 ADA CAROLINE RIBEIRO CELESTINO BATISTA 16/06/2017 19/06/2017 01/08/2017 Dr.João Evangelista de Vasconcelos 63410
3 1371 ADRIANA APARECIDA NAZARIO OLIVEIRA BELARMINO 12/04/2017 10/04/2017 16/06/2017 Alta DR.Adriano Vidor Zilio 85926
4 7992 ADRIANA CELIA GOMES LUCIO 01/06/2017 06/06/2017 19/06/2017 Alta Dr.João Evangelista de Vasconcelos 63410
5 4090 ALEXANDRE APARECIDO SOARES 05/01/2017 13/03/2017 13/07/2017 Dr.Helson Giraud 53395
6 3274 ANDREIA APARECIDA DA COSTA 17/05/2017 22/05/2017 02/06/2017 Alta DRª. Thais Cristina Matuo 127639
7 724 AMELIA REGINA DE P. CASTRO(1º cargo)(Prorrogação) 23/07/2016 14/02/2017 30/06/2017 Alta Dr.Mauro R. Leme  Silva Jr. 131.117
8 1639 AMELIA REGINA DE P. CASTRO(2º cargo)(Prorrogação) 23/07/2016 14/02/2017 30/06/2017 Alta Dr.Mauro R. Leme  Silva Jr. 131.117
9 3557 ANA CARLA NAVARRO PAULINO 25/04/2017 03/05/2017 10/07/2017 Dr.Mauro R. Leme  Silva Jr. 131.117
10 9028 ANA MARIA DA SILVA 14/02/2017 14/03/2017 06/06/2017 Alta Dr.Oswaldo Martins Junior 173.841
11 8875 ANDERSON DE SA GOMES 06/04/2017 11/04/2017 09/06/2017 Alta DR.Aldo José lanças Lucches 79.666
12 3179 ANDREIA REGINA DA SILVA GARCIA 15/01/2017 02/03/2017 01/08/2017 Dr.Danilo Ige Kusabara 105.217
13 9098 AMANDA CRUZ MARTINS 29/06/2017 03/07/2017 ******* DRªMaíra Félix Vasconcelos 150.268
14 541 APARECIDA DE FATIMA BALDIN VILAS BOAS. 24/06/2014 08/12/2016 10/08/2017 Dr.Lucas Teixeira Bessa 133907
15 4922 ARMANDO CARDOSO. 09/04/2014 15/02/2017 30/08/2017 Dr.Julio César Donato 67280
16 3166 BEATRIZ FARIA RIBEIRO. 08/07/2014 03/11/2016 30/08/2017 Dr.Leonardo Rufino Garcia 114702
17 55 BELMIRO ANTONIO FLORIDO 09/06/2017 12/06/2017 03/07/2017 Dr.Mauro R. Leme  Silva Jr. 131117
18 3076 BENEDITO APARECIDO DA SILVA 26/05/2016 16/02/2017 16/08/2017 Drª.Pamela C.B.A. Silva 176506
19 3241 BENEDITO JOSÉ DE OLIVEIRA 23/03/2017 20/03/2017 17/07/2017 DR.Damian Aldecoa Garcia 3502048
20 1685 BENEDITO PEDRO BREZER 19/10/2016 07/03/2017 12/07/2017 Dr.vanessa Caldeira Pereira 143.655
21 3035 BETUEL NUNES SANTOS 05/04/2017 12/04/2017 17/08/2017 DR.Edivaldo Nunes da Silva 101.412
22 7739 CELINA TEGANI ARAUJO NARS 01/04/2017 03/03/2017 08/08/2017 DR.Danilo Ige Kusabara 105.217
23 91 CELSO TAVARES DA SILVA 10/03/2017 14/03/2017 18/07/2017 Dr.Marcos H. Bergonso 155.566
24 1468 CIRCE LEME VAZ . 14/11/2015 11/11/2016 19/07/2017 Dr.Miguel A. F. Paulicci 19770
25 965 CLEONICE ALVES DE ARAUJO 19/10/2016 18/01/2017 11/09/2017 Dr.Vanessa Vieira 138.217
26 4310 CRISTIANE FERREIRA VIANA (1°Cargo) 19/04/2017 02/05/2017 07/06/2017 Alta DR.Afonso Celso Ramires Rosario 50.150
27 5924 CRISTIANE FERREIRA VIANA (2°Cargo) 19/04/2017 02/05/2017 07/06/2017 Alta DR.Afonso Celso Ramires Rosario 50.150
28 8527 DAMARIS MARTINS MOREIRA 19/04/2017 18/04/2017 05/06/2017 Alta DR.Melissa Drummond Freitas Del Guerra 110.585
29 4146 DANILO CORREA PEREIRA. 14/11/2014 16/02/2017 14/08/2017 Drª. Marta B.C. Gonçalves 33.029
30 9262 DICLEA DELL ANHOL LEÃO 20/06/2017 03/07/2017 ******* DR.Fernando Koenig 187.123
31 5641 DOMINGOS FERNANDO BRAZ 17/06/2017 20/06/2017 15/08/2017 DRª Vanessa Vieira 138.217
32 5684 DOUGLAS APARECIDO GOMES. 10/04/2015 05/12/2016 06/11/2017 Dr.Jônatas L. Giacomini 162010
33 3695 EDNA DE FATIMA DOS SANTOS. 28/01/2014 10/01/2017 10/08/2017 Dr.Gianfelipe Belini Poliseli 165.600
34 5885 ELISANA  APARECIDA FILIOL BELLIN 28/09/2016 15/03/2017 13/07/2017 Dr.Gustavo Sigaton Lovadim 139.631
35 4284 ELZA APARECIDA DE OLIVEIRA. 05/06/2013 18/04/2017 30/09/2017 Dr.Paulo Ap. Dalcin 62930
36 668 ESMERALDO DE OLIVEIRA 19/07/2016 07/03/2017 11/07/2017 Dr.Marco A. Ferreira Silva 121.970
37 1484 EZEQUIEL DE OLIVEIRA 05/10/2016 03/11/2016 06/11/2017 Dr.Martina lavarone 158.087
38 1168 EZEQUIEL PEREIRA SOARES 09/08/2016 09/03/2017 12/07/2017 Dr.Helson Giraud 53.395
39 7624 FELIX FERREIRA SOBRINHO 29/10/2016 13/01/2017 14/08/2017 Dr.Luis A. F. Cicchetto 112974
40 4121 FERNANDO PEREIRA DE SOUZA. 23/10/2013 08/12/2016 10/10/2017 Drª.Marta B.C Gonçalves 33.029
41 7449 FLAVIA ALLINE ALVES OLIVEIRA. 03/03/2013 02/01/2017 02/08/2017 Dr.Julio Cesar G. Pereira Filho 149845
42 8499 FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS FRAGOSO LIMA 28/06/2017 03/07/2017 ********* Dr.Helson Giraud 53.395
43 3262 GINEZIA CONCEIÇÃO CARVALHO DOS SANTOS CAMILO 01/02/2017 14/02/2017 09/10/2017 Dr.Helson Giraud 53.395
44 8882 GISELE BARTHOLOMEU COLLELA 17/06/2017 19/06/2017 17/07/2017 DR.Renato Ishiguro Aoki 97.085
45 3425 GUILHERME BELCHIOR 17/01/2017 02/02/2017 03/08/2017 DrªFatima Marta Leite de Souza 69.779
46 4958 HEYDEMILSON APARECIDO MONTEIRO 05/05/2017 10/05/2017 13/07/2017 DR.Daniel Dantas Ferrarin 13.354
47 8291 JOANA ANDREIA LOPES 01/03/2016 03/03/2017 10/07/2017 Drª.Daniela F. de Freitaas 161899
48 4127 JOÃO BATISTA DARAGO 14/06/2017 03/07/2017 ******* DR.Andressa Azevedo Oliva 06/129.252
49 214 JOSÉ CARLOS ALVES. 12/02/2016 16/01/2017 09/08/2017 Drª.Mara Félix Vasconcelos 150268
50 236 JOSÈ LAZARO CASTILHO. 03/12/2014 04/10/2016 02/10/2017 Drª.Juliana  S.O.Victor 131.918
51 8929 JULIANA CORTEZ CURTO 04/04/2017 10/04/2017 09/06/2017 Alta DR. Minoru Alessandro Sakata 109.345
52 4957 KATIA REGINA CORREA. 02/12/2015 16/02/2017 17/08/2017 Dr.Vicente José Schiavão 46.404
53 3690 LEILA MARIA BRANDI GUAZZELLI 18/04/2017 02/05/2017 04/07/2017 Dr.Gabriel Elias Savi Coll 133.064
54 9060 LEONORA GOLIN 24/06/2017 03/07/2017 ******** Dr.Mauro R. Leme  Silva Jr. 131.117
55 8324 LUCIANE APARECIDA FRAGOSO BATISTA 06/01/2017 10/01/2017 07/08/2017 Dr.Cassiano Salgado 116.503
56 3832 LUCIANA CUNHA DO PRADO AMARAL 20/06/2017 19/06/2017 17/07/2017 DR.João Rogerio A. Noronha 146.691
57 4703 LUIZ EDUARDO  DE MORAES 14/07/2016 08/12/2016 09/11/2017 Dr.Fernando B. Giannasi 135.560
58 824 LUZIA HELENA DA SILVA. 02/05/2015 09/12/2016 12/09/2017 Dr.Mauro R. Leme  Silva Jr. 131.117
59 7371 MARCIA REGINA PAULINO NUNES 26/05/2017 05/06/2017 01/08/2017 DR.Francisco Marques Bueno 129.242
60 7397 MARCOS CESAR MARIANO 20/04/2017 02/05/2017 16/06/2017 Alta DR.João Rogerio A. Noronha 146.601
61 3428 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA 23/06/2017 22/06/2017 07/08/2017 DR.Fabio Cardoso de Carvalho 90.396
62 813 MARIA APARECIDA DE SALES 16/12/2016 06/02/2017 11/07/2017 Drª.Vanessa Vieira 138217
63 3042 MARIA APARECIDA DE SOUZA ALMEIDA 01/04/2017 11/04/2017 09/08/2017 DRªSuzel Nardinelli 53.621
64 3618 MARIA CELIA DA SILVA SALOMÃO 06/09/2016 09/12/2016 16/08/2017 Dr.Bernardo Nakasono 161.320
65 8551 MARIA FERNANDA MARTINS ARCA 04/07/2017 03/07/2017 ******** DR.Paulo Dias Novaes Filho 47.747
66 3799 MARIA DO CARMO CONCEÇÃO CARVALHO 23/06/2017 22/06/2017 30/06/2017 Alta DR.Helson Giraud 53.395
67 7794 MARIA ISABEL TEODORO NEVES ANTUNES 08/09/2016 15/02/2017 20/07/2017 Alta Dr.Adriano Vidor Zilio 85.926
68 329 MARIA JOSÉ BARBOSA BENEDETE. 21/11/2015 18/01/2017 16/08/2017 Dr.Vicente José Schiavão 46.404
69 1647 MARIA LUIZA SOARES B. ORNELAS (1°Cargo) 06/09/2016 06/12/2016 07/08/2017 Drª.Juliana  Akita 169.205
70 7649 MARIA LUIZA SOARES B. ORNELAS (2°Cargo) 06/09/2016 06/12/2016 07/08/2017 Drª.Juliana  Akita 169.205
71 3633 MARIA MARGARETE DE CAMARGO PEREIRA 09/02/2012 16/02/2017 06/09/2017 Drª.Katia Hiromoto Koga 100.382
72 9222 MARIA MARGARIDA AURELLIANO. 06/10/2015 16/01/2017 19/07/2017 Dr.Julio César Donato 67.280
73 7762 MARIA THEREZINHA CONTI PAULINO 13/06/2017 12/06/2017 30/06/2017 DR.Yasmin Stehling 156.414
74 7660 MARLENE ALVES LESSA 13/02/2013 17/03/2016 30/08/2017 Dr.Eduardo Henrique C. Abdala 15276
75 1364 MARISA DE LOURDES CARVALHO OLIVEIRA 13/06/2017 08/06/2017 30/06/2017 Alta Dr.Paulo Ap. Dalcin 62930
76 5822 MIQUEIA PEREIRA DE SOUZA 08/12/2016 08/05/2017 12/07/2017 Dr.Helson Giraud 53.395
77 2019 NEIDE APARECIDA BONFIM VALENTIM 24/05/2016 21/06/2016 13/07/2017 Dr.Benedito de Sousa Almeida Filho 153.243
78 986 NEUSA MARIA GONÇALVES 26/04/2017 02/05/2017 03/07/2017 DR.Osvaldo Martins Junior 173.841
79 1276 NEUSA MARIA DA SILVA 22/04/2016 12/12/2016 17/08/2017 Dr.Helson Giraud 53.395
80 760 NEUSA SIMÕES DA SILVA 16/03/2016 16/02/2017 14/08/2017 Dr. Benami Francis Dicler 46.097
81 1203 ORANI DONIZETE DE LIMA 01/03/2017 15/03/2017 10/07/2017 Dr.Luciano O. J. de Souza 96.806
82 7543 PATRICIA REGINA PEREIRA DE OLIVEIRA 22/06/2016 07/03/2017 03/07/2017 Dr.Luis Antonio Blasioli 29.311
83 1223 PEDRO DOMINGUES 19/08/2016 08/05/2017 18/09/2017 Dr. Carlos Hermann Schaal 54.882
84 2051 PRISCILA RODRIGUES PEDROSO FERREIRA 04/08/2016 19/01/2017 01/08/2017 Dr.Helson Giraud 53.395
85 8194 REGINA CELIA LEME CUNHA 02/03/2017 20/03/2017 18/07/2017 Dr.Helio Fragoso 60.457
86 1958 REGINALDO ALVES 20/05/2017 05/06/2017 19/06/2017 Alta DR.Rui Colanzi Filho 91.856
87 777 ROBERTA SILVEIRA SOARES BRAGA VALLEJO(1ºcargo) 10/09/2015 08/12/2016 30/08/2017 Dr.Gabriel Elias Savi Coll 133.064
88 3165 ROBERTA SILVEIRA SOARES BRAGA VALLEJO(2ºcargo) 10/09/2015 08/12/2016 30/08/2017 Dr.Gabriel Elias Savi Coll 133064
89 374 RONALDO RAGAZZINI ALMEIDA 30/11/2016 08/12/2016 31/07/2017 Dr.Marcio Viveiros 80.236
90 6127 ROSANGELA RAIMUNDA VICENTE 04/05/2017 04/05/2017 11/07/2017 DrªYasmin Stehllng 156.414
91 1689 ROSEMARI RAMOS DOS SANTOS 11/11/2016 16/01/2017 19/07/2017 Dr.Helson Giraud 53.395
92 779 SANDRA TEREZINHA ZECHEL (1º cargo) 04/03/2016 13/02/2017 30/11/2017 Dr.Adriano Vidor Zilio 85.926
93 7817 SANDRA TEREZINHA ZECHEL (2º cargo) 04/03/2016 13/02/2017 30/11/2017 Dr.Adriano Vidor Zilio 85.926
94 1680 SERGIO BANIN . 26/10/2014 12/12/2016 31/08/2017 Dr.Marco A. Ferreira Silva 121970
95 5688 SERGIO ROBERTO ALVES MARTINS 01/04/2017 10/04/2017 11/09/2017 DRªCintia Venette 175786
96 931 SILVIA CARLA PIEDADE. 04/08/2015 15/03/2017 31/08/2017 Dr.Gabriel Elias Savi Coll 133064
97 3628 SILVIA MARIA M. FIDALGO BARK. 19/08/2015 15/03/2017 07/08/2017 Dr.André Olivi Ruffolo 124.435
98 976 SILVIO BRIZOLLA NOZELA 21/04/2017 04/05/2017 19/06/2017 Alta DR.Marcelo Zerbetto Fabricio 169.260
99 7785 SONIA DE FATIMA OLIVEIRA MACHADO 19/10/2016 06/02/2017 17/08/2017 Dr.Lucas Spina 169.681
100 3765 SORAYA  MARIA CONCEIÇÃO PADREDI 14/07/2016 07/03/2017 13/07/2017 Dr.Cassiano Salgado 116.503
101 7390 SUELI DE FÁTIMA LEME 20/06/2017 06/07/2017 ******** DR.Kátia R. Naim Saliba 81.256
102 992 SUELI SORBA PERAMO 27/06/2017 10/07/2017 ******** Dr.João Evangelista de Vasconcelos 63.410
103 9111 THAYS AZEVEDO OLIVA 07/06/2017 12/06/2017 12/06/2017 Alta DRª Ana Paula Dalcim 108.833
104 7867 TIAGO FARIA DE ASSIS 22/04/2016 14/03/2017 17/07/2017 Dr. Coronetti G. da Rocha 48.889
105 8121 VERA LUCIA FERREIRA DO A. PEREIRA SOUZA. 18/04/2012 11/11/2016 09/11/2017 Dr.Helson Giraud 53.395
106 632 VILMA COUTINHO. 14/03/2015 13/03/2017 31/08/2017 Drª.Maíra Felix Araujo Vasconcelos 150268
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
MARCOS ANTONIO ZALOTTI, Prefeito Municipal de Cerqueira
César, Estado de São Paulo, no exercício do Cargo de Presidente
do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DAS ÁGUAS, inscrito
no CNPJ/MF sob nº 04.329.969/0001.61 e no uso de suas atribui-
ções legais, devidamente autorizado pelo disposto no Artigo 8º e §
4º do Estatuto Social, CONVOCA os Exmos. Srs. Prefeitos Muni-
cipais dos Municípios de Águas de Santa Bárbara, Arandu, Avaré e
Iaras, para se reunirem no dia 28 de julho de 2017 (sexta feira) às
10:00 horas, na sua sede na Praça Juca Novaes nº 1.169, Centro,
na cidade de Avaré-SP para, em ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA, trata-
rem da seguinte ORDEM DO DIA:
1 - Eleição dos Membros da Diretoria e do Conselho Fiscal do
Consórcio Intermunicipal Vale das Águas para o Biênio 2017/2018;
2 - Aprovação dos demonstrativos contábeis referentes ao exercí-
cio financeiro de 2014 e emissão de Parecer do Conselho Fiscal,
bem como regularização dos demonstrativos contábeis dos exer-
cícios financeiros de 2015, 2016 e 2017;
3 - Demais assuntos de interesse dos Municípios Consorciados.
E para que chegue ao conhecimento de todos, foi lavrada esta
CONVOCAÇÃO, que será publicada na Imprensa local e Regional.
Cerqueira César-SP, 28 de junho de 2017.

MARCOS ANTONIO ZALOTI - Prefeito Municipal de Cerqueira
César-SP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
MARCOS ANTONIO ZALOTTI, Prefeito Municipal de Cerqueira
César, Estado de São Paulo, no exercício do Cargo de Presidente
do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DAS ÁGUAS, inscrito
no CNPJ/MF sob nº 04.329.969/0001.61 e no uso de suas atribui-
ções legais, devidamente autorizado pelo disposto no Artigo 8º e §
4º do Estatuto Social, CONVOCA os Exmos. Srs. Prefeitos Muni-
cipais dos Municípios de Águas de Santa Bárbara, Arandu, Avaré e
Iaras, para se reunirem no dia 28 de julho de 2017 (sexta feira) às
10:30 horas, na sua sede na Praça Juca Novaes nº 1.169, Centro,
na cidade de Avaré-SP para, em ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁ-
RIA, tratarem da seguinte ORDEM DO DIA:
1 - Resolução sobre a extinção do Consórcio Intermunicipal Vale
das Águas;
2 - Atendimento da Notificação do Egrégio Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo sobre a destinação do Patrimônio Social
após a extinção da entidade
3 - Atendimento das exigências da Nota de Devolução do Cartório
de Registro das Pessoas Jurídicas da Comarca de Cerqueira César,
para regularização das Atas de Assembléias de Reunião dos Muni-
cípios participantes do Consórcio;
4 - Forma de recebimento de Contribuições devidas pelos Municí-
pios Consorciados e respectivos valores, para cobertura das des-
pesas com publicações, registros de atas, despesas de viagens,
contratação de técnicos para elaboração e assinatura dos demons-
trativos;
5 - Abertura de Conta Bancária para movimentação de recursos
financeiros arrecadados, destinação final de eventuais sobras de
caixa e Prestação de Contas final ao Egrégio Tribunal de Contas
do Estado de são Paulo;
6 -  Demais assuntos de interesse dos Municípios Consorciados.
E para que chegue ao conhecimento de todos, foi lavrada esta
CONVOCAÇÃO, que será publicada na Imprensa local e Regional.
Cerqueira César-SP, 28 de junho de 2017.

MARCOS ANTONIO ZALOTTI - Prefeito Municipal de Cerqueira
César-SP.

Resolução de Convocação da X Conferência
Municipal de Assistência Social

Resolução Nº 02 de 30 de junho de 2017
(Dispõe sobre a convocação da X Conferência Municipal de Assis-
tência Social do Município de Avaré e dá outras providências)

O Conselho Municipal de Assistência Social do município de Avaré,
no uso de suas atribuições legais e considerando a necessidade
de dar cumprimento ao disposto na Lei Municipal n.º 237 de 12 de
maio de 1998 alterada pela Lei Municipal n.º 1695 de 25 de junho
de 2013 em seu artigo 2º, inciso III, resolve:
Artigo 1º – Convocar a X Conferência Municipal de Assistência
Social com a finalidade de realizar um debate que constituirá pro-
postas para a Conferência Estadual.
Artigo 2º – A Conferência Municipal de Assistência Social será
realizada no município de Avaré no Instituto Federal de São Paulo
– IFSP Campus de Avaré dia 18 de julho de 2017 sito a Av. Prof.
Celso Ferreira da Silva, n.º 1.333 – Jardim Europa II, Avaré – SP.
Artigo 3º – O evento terá como tema geral: "Garantia de direitos no
fortalecimento do SUAS".
Artigo 4º – O município durante a sua Conferência Municipal elege-
rá delegados para participação na Conferência Estadual, conforme
critério definido no Regimento Interno da Conferência e baseado na
tabela proporcionalidade populacional e porte do município, garan-
tindo a paridade entre OG’s e ONG’s.
Artigo 5º – Os delegados eleitos nas Plenárias Municipais recebe-
rão suporte financeiro do município para participarem da Conferên-
cia Estadual.
Artigo 6º – Para organização do evento poderão ser criados grupos
de trabalho, denominados de comissões.
Artigo 7º – Fica delegado o CMAS para a adoção de outras provi-
dências necessárias ao cumprimento do objeto desta resolução.
Artigo 8º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Estância Turística de Avaré, 29 de junho de 2017.

Valéria Oliveira Guassú
Conselho Municipal de Assistência Social de Avaré

Joselyr Benedito da Costa Silvestre
Prefeito

Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente - CMDCA

Lei Federal nº 8069/90 - Lei Complementar Municipal nº 150/11

CONVOCAÇÃO nº 003/2017
Joselyr Benedito Costa Silvestre, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, no uso de suas atribuições considerando as disposições da
LEI COMPLEMENTAR Nº 150, DE 28 DE JUNHO DE 2011.
Considerando o Ofício n.º 504/2017 - CT informando a solicitação
de férias no período de 03/07/2017 a 01/08/2017, datado em 16/05
p.p. e protocolizado no dia 18/05 p.p., pela Conselheira Tutelar -
titular, Marcia Cristina Dias Baptista Mariano, junto a Secretaria
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social;
Considerando o Ofício n.º 681/17 - CT encaminhado no dia 29/06/
17. comunicando o referido Conselho;
Considerando o deferimento da requerida pelo Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescentes;
Considerando as disposições da Lei Complementar n.º 150 de 28
de junho de 2011, Título II, Capítulo VII, Seção IV, artigo 110;
Considerando que o Decreto n.º 4405 de 15 de janeiro de 2016,
dispõe sobre a nomeação dos membros titulares e suplentes do
Conselho Tutelar.
RESOLVE:
1) CONVOCAR para nomeação de membro titular para substitui-
ção no Conselho Tutelar, pelo período de 03/07/17 a 01/08/17, o
03º Suplente, GERSON DE SOUZA, para nomeação de Conse-
lheiro Tutelar  - Titular, a partir de 03/07 p.f., apresentando-se junto
ao Departamento de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal,
sito a Rua Rio Grande do Sul, n.º 1810 das 08h00 às 17h00, para
apresentação dos documentos necessários.
Estância Turística de Avaré, aos 29 de junho de 2017.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO

CONVOCAÇÃO nº 004/2017
Joselyr Benedito Costa Silvestre, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, no uso de suas atribuições considerando as disposições da
LEI COMPLEMENTAR Nº 150, DE 28 DE JUNHO DE 2011.
Considerando o Ofício n.º 676/2017 - CT informando a solicitação
de férias no período de 10/07/2017 a 25/07/2017, datado em 28/06
p.p. e protocolizado no dia 29/06/17, pela Conselheira Tutelar -
titular, Gislene Cristina Paulo Hersguenrath, junto a Secretaria
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social;
Considerando o Ofício supracitado encaminhado no dia 29/06/17
comunicando o referido Conselho;
Considerando o deferimento da requerida pelo Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescentes;
Considerando as disposições da Lei Complementar n.º 150 de 28
de junho de 2011, Título II, Capítulo VII, Seção IV, artigo 110;
Considerando que o Decreto n.º 4405 de 15 de janeiro de 2016,
dispõe sobre a nomeação dos membros titulares e suplentes do
Conselho Tutelar.
RESOLVE:
1) CONVOCAR para nomeação de membro titular para substitui-
ção no Conselho Tutelar, pelo período de 03/07/17 a 01/08/17, a
04ª Suplente, ANDRÉIA BRISOLA CARVALHEIRA, para nomea-
ção de Conselheira Tutelar  - Titular, a partir de 10/07 p.f., apresen-
tando-se junto ao Departamento de Recursos Humanos e Gestão
de Pessoal, sito a Rua Rio Grande do Sul, n.º 1810 das 08h00 às
17h00, para apresentação dos documentos necessários.
Estância Turística de Avaré, aos 29 de junho de 2017.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO

Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente - CMDCA

Lei Federal nº 8069/90 - Lei Complementar Municipal nº 150/11

Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social

Conselho Municipal da Assistência Social - CMAS
Lei Federal nº 8.742/93 - Lei de Criação 237/98 alterada pela Lei

Municipal nº 1.695/13

CONVOCAÇÃO
A Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS),
vem por meio desta convocar todos os Conselheiros Titulares e
Suplentes para Reunião Ordinária que ocorrerá no dia 07.07.2017
(sexta-feira) às 08h00min na Sala dos Conselhos na SEMADS,
situada na Rua Piauí, nº 1388 - Centro.
Pauta:
" Análise da Prestação de Contas Recurso Estadual 01º
Semestre 2017;
" Outros assuntos.
A participação de todos é muito importante, em caso de imprevis-
tos, favor informar por escrito. E-mail: cmas@avare.sp.gov.br

Valéria de Oliveira Guassu
Presidente do CMAS

COMUNICADO
Comunicamos que desde o dia 19 de junho de 2017, a Conselheira
Tutelar - titular, ANA PAULA TIBURCIO, foi designada a
coordenadoria do Conselho Tutelar pelo período de 06 (seis) me-
ses, em conformidade ao disposto na Lei Municipal n.º 150 de 28
de junho de 2011, Seção V, Subseção I, artigo 111 e inciso IV.

Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente - CMDCA

Lei Federal nº 8069/90 - Lei Complementar Municipal nº 150/11

CONVOCAÇÃO
O Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente vem por meio desta CONVOCAR todos os membros
Conselheiros Titulares e os Suplentes, para a Reunião Ordinária
que ocorrerá no dia 05/07/2017 às 08h00 na Sala de Reunião dos
Conselhos Municipais na SEMADS, sito a Rua Piauí, n.º 1.388,
Centro.
Pauta:
* Ciência de algumas respostas do Ofício Circular 028/17;
* Ciência ao Ofício n.º 044/17 do Núcleo de Orientação e Capacitação
da Infância e Juventude de Avaré - NOCAIJA;
* Ciência ao Ofício n.º 238/17 da Secretaria Municipal da Cultura
indicando novo representante;
* Outros assuntos.
Contamos com a presença de todos no caso de imprevistos, favor
comunicar por escrito com antecedência no e-mail:
cmdca@avare.sp.gov.br
Atenciosamente,
Estância Turística de Avaré, aos 29 de junho de 2017.

Clóvis Rodrigues Felipe
 Presidente do CMDCA

Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente - CMDCA

Lei Federal nº 8069/90 - Lei Complementar Municipal nº 150/11
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DECRETO

RESOLUÇÃO CMAS nº 01, de 29 de Junho de 2017.
(Dispõe sobre a aprovação do Plano de Ação para

Cofinanciamento do Governo Federal – Sistema Único da
Assistência Social – Ano 2017.)

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS do município
de Avaré, no uso de suas atribuições legais e
Considerando a previsão de atendimento físico em relação ao in-
centivo no Bloco da Gestão IGD-M (Índice de Gestão Descentrali-
zada Municipal do Programam Bolsa Família) referente ao fator de
operação do PBF-IGD-M e taxas de atualização cadastral,
frequência escolar e agenda saúde e suas metas físicas;
Considerando a previsão de atendimento físico em relação ao in-
centivo no Bloco da Gestão IGD-M (Índice de Gestão Descentrali-
zada Municipal do Programam Bolsa Família) referente ao IGD
SUAS (Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de
Assistência Social), ID CRAS Médio e Execução Financeira;
Considerando as Macro Ações onde serão aplicados os Recursos
referente ao Bloco da Proteção Social Básica: Serviço de Proteção
e Atendimento Integral à Família (PAIF) e Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos;
Considerando as Macro Ações onde serão aplicados os Recursos
referente ao Bloco da Proteção Especial de Média Complexidade e
Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e
Indivíduos (PAEFI): Serviço de Proteção Social a Adolescentes em
cumprimento de Medidas Socioeducativas de L.A. e P.S.C., Servi-
ço de PSE para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias;
Considerando as Macro Ações onde serão aplicados os Recursos
referente ao Bloco da Proteção Especial de Alta Complexidade e
Serviço de Acolhimento a Crianças e Adolescentes: Serviço de
Acolhimento a Outros Públicos e Programas, Projetos, Avaliação
e Operacionalização do BPC da Assistência Social e RMV;
Considerando a previsão de financiamento referente aos Blocos de
Gestão IGD-M (Índice de Gestão Descentralizada Municipal do
Programam Bolsa Família) e IGD SUAS (Índice de Gestão Des-
centralizada do Sistema Único de Assistência Social);
 Considerando a previsão de financiamento referente aos Serviços
dos Blocos das Proteções Sociais Básica, Média e Alta Complexi-
dade;
 Considerando que ocorreu reunião extraordinária do CMAS reali-
zada em 29.06.2017 que deliberou sobre o presente Plano de Ação
para Cofinanciamento do Governo Federal – Sistema Único da As-
sistência Social – Ano 2017 apresentado pelo Órgão Executor;
R E S O L V E:
Artigo 1º – APROVAR o Plano de Ação para Cofinanciamento do
Governo Federal – Sistema Único da Assistência Social – Ano 2017.
Artigo 2º – Esta Resolução entra em vigor nesta data, estando
afixada na Sala do Conselho Municipal.
Estância Turística de Avaré, aos 29 de Junho de 2017.

Valéria Oliveira Guassú
Presidente do CMAS

DECRETO Nº  4.881 DE 30 DE JUNHO DE 2017.
(Estabelece procedimentos para o recebimento de doação pura e
simples de bens sem encargos, serviços ou valores pecuniários
e o estabelecimento de colaboração com a iniciativa privada e

adota outras providências)

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ,
ESTADO DE SÃO PAULO, no uso das atribuições legais que lhe
foram conferidas pelo artigo 61, inciso VI, da Lei Orgânica do Muni-
cípio de Avaré,
CONSIDERANDO a necessidade de atuação ágil e permanente do
Poder Público na solução dos vários problemas encontrados pela
atual Administração Municipal;
CONSIDERANDO que a falta de recursos financeiros do Município
obriga a Administração a buscar soluções urgentes e criativas;
CONSIDERANDO que é fundamental ao Poder Público municipal a
busca da colaboração com o setor privado na prestação de serviços do
interesse do cidadão, visando o pleno desenvolvimento do Município;
CONSIDERANDO que a população e diversos seguimentos da ini-
ciativa privada do município de Avaré demonstram interesse em
colaborar com o projeto de reconstrução da cidade, seja através de
doações, seja através da prestação de serviços eventuais,
CONSIDERANDO que a doação é uma transferência voluntária de
bens, por parte de particulares, ao Poder Público, estando sujeita
a alguns procedimentos formais que devem ser obedecidos para
sua efetivação;
CONSIDERANDO que o instituto da doação típica do Direito Civil,
consubstanciada num contrato pelo qual uma pessoa, o doador,

por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens
para o patrimônio de outra, o donatário, que os aceita, vide artigo
538 do Código Civil;
CONSIDERANDO finalmente, que a doação pura e simples, não
onerosa e sem encargos não necessita de autorização Legislativa
para ser ultimada, podendo ser recebida pelo Poder Executivo, de
acordo com o preconizado no artigo 27, X da Lei Orgânica Municipal.
DECRETA:
Art. 1º - O recebimento de doações de bens, serviços ou valores
pecuniários pela Administração Direta observará o procedimento
estabelecido neste Decreto, respeitados os princípios básicos da
legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade,
eficiência e probidade administrativa.
Parágrafo único. Para os fins deste Decreto considera-se doação o
contrato em que um particular, pessoa física ou jurídica, por libera-
lidade, transfere bens ou valores pecuniários de seu patrimônio
para o patrimônio da Administração Pública Municipal ou promove
a prestação de serviços.
Art. 2º - As Secretarias Municipais ficam autorizadas a receber
bens, serviços ou valores pecuniários em doação e estabelecer
mecanismos de colaboração da iniciativa privada, objetivando
viabilizar projetos relacionados com os vários setores de suas res-
pectivas áreas de atuação, obedecidos os parâmetros legais.
Parágrafo único. As doações de valores pecuniários deverão ser
feitas por meio de depósito em conta bancária a ser disponibilizada
pela Secretaria Municipal da Fazenda, devendo ser observado para
todos os efeitos o disposto no artigo 56 da Lei nº 4.320, de 17 de
março de 1964.
Art. 3º - Todos aqueles que pretenderem realizar doação de bens
móveis e a prestação de serviços, desde que sem encargo para a
Administração, poderão fazê-lo diretamente nas Secretarias Muni-
cipais, as quais submeterão as propostas à análise ao Gabinete
do Prefeito para aprovação.
§ 1º - O doador poderá indicar a destinação específica do bem
doado, desde que atendido o interesse público.
Art. 4º - Toda e qualquer doação de bens, serviços ou valores
pecuniários a órgãos da Administração Pública Municipal será pre-
cedida de processo administrativo que contenha, pelo menos, os
seguintes documentos:
I - identificação e endereço completos do doador;
II - justificativa da doação ou da prestação de serviços;
III - descrição completa dos bens, serviços ou valores que se pre-
tende doar;
IV - comprovação, pelo doador, da propriedade dos bens ou valores
que se pretende doar, nos termos da legislação vigente, e de que o
bem está sendo doado a título irrevogável, para ser incorporado ao
patrimônio do Município, sem quaisquer ônus presentes ou futuros;
VII - parecer jurídico;
VIII - termo de doação;
IX - comprovação da efetiva incorporação dos bens ou valores doa-
dos ao patrimônio do Município, nos termos da legislação vigente,
ressalvados os casos de doação de serviços;
X - comprovação, pelo órgão ou entidade beneficiária, da destinação
dos bens, serviços ou dos valores pecuniários doados.
XI - publicação do termo de doação na Imprensa Oficial do Municí-
pio como condição de eficácia do ato.
Art. 5º - O contrato de doação deverá, sob pena de nulidade, ser
assinado pelo doador em conjunto com o titular da Secretaria corres-
pondente no caso de recebimento de bens móveis e quando imóveis
também pelo Prefeito Municipal; pelo doador em conjunto com o se-
cretário da respectiva secretaria interessada, no caso da prestação
de serviços; e pelo doador em conjunto com o Secretário da Fazenda
e Prefeito Municipal, no caso de doação de valores pecuniários.
Art. 6º - Os interessados em colaborar com o Poder Público Muni-
cipal poderão encaminhar suas propostas às Secretarias Munici-
pais, para análise, devendo os ajustes delas decorrentes atender à
legislação em vigor e à forma cabível, que poderá ser patrocínio,
copatrocínio, colaboração ou apoio.
Art. 7º - As propostas de colaboração aceitas serão registradas e
os interessados convocados para a definição do plano de trabalho,
conclusão do projeto e quotas de patrocínio/copatrocínio/colabora-
ção ou apoio a serem assumidas pela iniciativa privada.
Art. 8º - Os projetos oficiais serão objeto de chamamento pelas
Secretarias Municipais, visando despertar interesse de colabora-
dores para eventos específicos, no âmbito de suas competências.
Art. 9º - As colaborações serão formalizadas e reduzidas a termo,
em consonância com os princípios básicos da legalidade,
impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiência e
probidade administrativa, observando os requisitos do artigo 4º.
Art. 10 - As Secretarias Municipais deverão manter registros
atualizados dos projetos oficiais e das propostas apresentadas,
acessíveis ao público em geral.
Art. 11 - Este decreto não se aplica às parcerias voluntárias, envol-
vendo ou não transferência de recursos financeiros, com organiza-
ções da sociedade civil, na forma definida pela Lei Federal nº
13.019, de 31 de julho de 2014.
Art. 12 - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 30 de junho de 2017

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito
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Decreto n.º 4.872, de 26 de junho de 2017.
(Dispõe sobre a exoneração de Secretário Municipal, de acordo
com Lei Complementar nº 126 de 02 de junho de 2010, alterada

pela Lei Complementar nº 173, de 27 de dezembro de 2012.)

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estância Tu-
rística de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º - Fica exonerada do cargo de SECRETÁRIO ESPECIAL
DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, nos termos
da Lei Complementar nº 126 de 02 de junho de 2010, alterada pela
Lei Complementar nº 173, de 27 de dezembro de 2012, a Senhora
SANDRA RIBEIRO ROSA ANTONIO, a partir de 22 de junho de 2017.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação
e seus efeitos a partir de 22 de junho de 2017.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 26 de junho de 2017.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

Decreto nº 4.873 de 27 de junho de 2017
(Altera redação do artigo 1° do Decreto n° 4857, de 13 de junho
de 2017 que autoriza o Poder Executivo Municipal através da
Secretaria Municipal de Esportes, a desembolsar valores para

custeio da delegação avareense dos 61º Jogos Regionais.)

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estância Turís-
tica de Avaré, usando de suas atribuições que são conferidas por lei,
Considerando a retificação levada a efeito pela Secretaria de Esta-
do de Esporte, Lazer e Juventude na Portaria G. CEL 25/2017, que
estabelece o Regulamento dos Jogos Regionais para o ano de
2017 - Retificações do Diário Oficial de 15/06/2017, que altera o
artigo 3°, III - período de realização dos Jogos Regionais e veicula-
da no Diário Oficial do Estado de São Paulo Caderno Executivo,
página 41 de 21 de junho de 2017
D e c r e t a :-
Art. 1° - O artigo 1° do Decreto n° 4857, de 13 de junho de 2017,
que autoriza efetuação do adiantamento financeiro, no valor de R$
50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), para custeio da participação da
delegação avareense nos 61º Jogos Regionais, a ser feito à Co-
missão Organizadora dos 61º Jogos Regionais de Sorocaba 2017

Art. 1º - O Executivo Municipal autoriza efetuação do adiantamen-
to financeiro, no valor de R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), para
custeio da participação da delegação avareense nos 61º Jogos
Regionais, a ser feito à Comissão Organizadora dos 61º Jogos
Regionais de Sorocaba 2017, que serão realizados no mês de ju-
lho, de acordo com o calendário estipulado pela Secretaria de Es-
tado do Esporte, Lazer e Juventude.
Parágrafo Primeiro- O valor a ser desembolsado será destinado a
cobertura das seguintes despesas:  Padaria, Hortifruti, (adquirido
em sacolão) Gêneros alimentícios (adquirido em supermercado,
mercado, açougue, atacadista), Medicamentos, Despesas com
Pronto Socorro, Serviços Gerais no local (manutenção), gás, con-
sertos emergenciais nos veículos disponibilizados para viagem,
manutenção de veículos disponibilizados para viagem, pedágio,
abastecimentos, locação de veículos para transportar a Delegação
Avareense em Sorocaba,  passagem rodoviária dos atletas da SEME
e massagista desportivo.
Parágrafo Segundo - A Alimentação poderá ser adquirida tanto em Avaré
como em Sorocaba, local da realização dos 61º Jogos Regionais.
Art. 2º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 27 de junho de 2017.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO

DECRETO Nº 4.876 DE 28 DE JUNHO DE 2017
Dispõe sobre a anulação de empenhos, cancelamento de restos

a pagar e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ,
ESTADO DE SÃO PAULO, no uso das atribuições legais que lhe
foram conferidas pelo artigo 61, inciso VI, da Lei Orgânica do Muni-
cípio de Avaré,
DECRETA:
Art. 1º. A execução da despesa orçamentária e financeira obede-
cerá às normas estabelecidas neste decreto, competindo à Secre-
taria Municipal da Fazenda:
 I - Estabelecer os limites para inscrição em Restos a Pagar, tendo
em vista a necessidade de compatibilizar as despesas do exercí-
cio com a efetiva realização de receitas, bem como para resguar-
dar as metas fiscais estabelecidas; e
II - Promover cancelamento dos empenhos não processados de
exercícios anteriores no Sistema de Gestão Pública, que não fo-
ram justificados pelos responsáveis das unidades orçamentárias,
desde que atendida a aplicação mínima constitucionalmente exigida
para as áreas de educação e saúde.
Art. 2°. O encerramento da execução orçamentária e financeira de
cada exercício financeiro deverá observar os preceitos constantes
neste decreto, sem prejuízo do princípio da anualidade do orçamen-
to, previsto no art. 2º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de
1964, e do regime de competência determinado pelo art. 50, inciso
II, da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.
Art. 3°. Fica autorizado o cancelamento das despesas inscritas em
restos a pagar que tiveram sua prescrição quinquenal completada
nos moldes do Decreto Federal nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932.
Art. 4º. Os restos a pagar dos exercícios anteriores, referentes a
despesas de custeio e de capital não executadas ou não liquida-
das, deverão ser cancelados até 30 de abril do ano corrente.
Parágrafo único. Excepcionalmente para o ano de 2017:
 I - os restos a pagar referidos no caput deverão ser cancelados até
11 de novembro;
II - poderão ser mantidas nos saldos de empenhos as despesas
que tenham iniciado a contraprestação em bens, serviços ou obras,
mediante manifestação expressa do ordenador competente a Se-
cretaria Municipal da Fazenda até 11 de novembro.
Art. 5º. Para a observância do regime de competência da despesa,
somente deverão ser empenhadas no exercício financeiro as par-
celas dos contratos, convênios e outras despesas cujo fato gera-
dor ocorra até 31 de dezembro do respectivo exercício financeiro.
§ 1º. Os empenhos e saldos de empenhos provenientes de despesas
não liquidadas serão anulados até o término do exercício financeiro;
§ 2º. Em caráter excepcional, poderão ser mantidas nos saldos de
empenhos as despesas que tenham iniciado a contraprestação
em bens, serviços ou obras, mediante manifestação expressa do
ordenador competente a Secretaria Municipal da Fazenda até 10
de dezembro.
Art. 6º. Excetuam-se dos cancelamentos e anulações previstos
nos arts. 4º e 5º os empenhos e/ou saldos de empenhos com
recursos de fontes vinculadas referentes a convênios, termos de
compromisso e similares, investimentos e despesas com Educa-
ção, Saúde e com o orçamento da criança e adolescente, desde
que haja correspondente disponibilidade financeira em 31 de de-
zembro do exercício financeiro, em cumprimento ao art. 42 da Lei
Complementar nº101/2000.

Art. 7º. As despesas que vierem a ser reclamadas em decorrência
dos cancelamentos e anulações previstos nos arts. 3º, 4º e 5º
poderão ser pagas por dotações do orçamento corrente, sendo
apropriadas em natureza de Despesas de Exercícios Anteriores,
conforme dispõe o art. 37 da Lei Federal nº 4.320/1964, quando
devidamente reconhecidas pela autoridade competente e obedeci-
da à ordem cronológica.
Parágrafo único. Para cumprimento do disposto no caput, o valor
empenhado na natureza de Despesas de Exercícios Anteriores
não implicará em novos aportes orçamentário-financeiros para o
exercício em que for realizado o empenho, devendo o responsável
pelo órgão/unidade orçamentária realizar os ajustes contratuais
necessários ao equilíbrio orçamentário-financeiro.
Art. 8º. Estas medidas serão adotadas por todos os órgãos e enti-
dades do Poder Executivo Municipal da Administração Direta e
Indireta, que poderão contar com suporte e apoio da Procuradoria
Geral do Município.
Art. 9º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 28 de junho de 2017

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

Decreto nº 4.877, de 28 de junho de 2017.
ESTA PUBLICAÇÃO PREVALECE SOBRE A ANTERIOR
(Dispõe sobre a reorganização do Conselho Municipal de

Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos

Profissionais da Educação - FUNDEB, e dá outras providências).

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estância Tu-
rística de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D E C R E T A:
Artigo 1º - Fica organizado na forma abaixo, o Conselho Municipal de
Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e De-
senvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação - FUNDEB, nos termos da Lei Municipal n.º 929, de
25 de abril de 2007, alterado pela Lei 1.168 de 09 de abril de 2009:-
REPRESENTANTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL
TITULAR: Julio Cesar de Carvalho Monta - Reconduzido
SUPLENTE: Juliana Cortez Curto
REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA-
ÇÃO
TITULAR: Divina Bernete Ortiz Dias
SUPLENTE: Endrigo Perez Nishihara
REPRESENTANTES DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PÚ-
BLICAS MUNICIPAIS
TITULAR: Ademir Martins da Silva - Reconduzido
SUPLENTE: Marina Queiroz da Silva
REPRESENTANTES DOS DIRETORES DAS ESCOLAS PÚBLI-
CAS MUNICIPAIS
TITULAR: Irani Montanha Guardiola - Reconduzida
SUPLENTE: Fátima Khalaf Zedan
REPRESENTANTES DOS SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRA-
TIVOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS
TITULAR: Juliana Thereza Bruno Lopes
SUPLENTE: Kelly Cristiana Ramos
REPRESENTANTES DOS PAIS DE ALUNOS DAS ESCOLAS
PÚBLICAS MUNICIPAIS
TITULAR: Roseli Domingues de Albuquerque Oliveira - Reconduzida
SUPLENTE: Miqueia Pereira de Souza
TITULAR: Elaine Cristina Ramalho
SUPLENTE: Bianca Inácio de Oliveira Chiaro
REPRESENTANTES DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSI-
CA PÚBLICA
TITULAR: Maria José Marques de Oliveira Garcia
SUPLENTE: Zilah Cardoso da Silva
TITULAR: Isabel de Fátima Mendes
SUPLENTE: Telma Meneses de Oliveira
REPRESENTANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TITULAR: João Lima
SUPLENTE: Sandra Aparecida dos Santos Reis
REPRESENTANTES DO CONSELHO TUTELAR
TITULAR: Ana Paula Tibúrcio
SUPLENTE: Marta Luzia Andrade Noronha Prado - Reconduzida
Artigo 2º - O período de vigência do mandato do Conselho será de
02 (dois) anos.
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 28 de junho de 2017.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO
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Decreto nº 4.878, de 28 de junho de 2017.
(Organiza a Comissão Organizadora da 35º FAMPOP).

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estância
Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas
por lei,
D  e  c  r  e  t   a  :  -
Artigo 1º - Fica organizada, na forma abaixo, a Comissão
Organizadora da 35º FAMPOP
PRESIDENTE: DIEGO BERALDO
VICE PRESIDENTE: RICARDO GERARDUS REGIS SCHREUS
ASSESSORIA DE IMPRENSA E MARKETING - GIVANILDO PE-
REIRA
1ª SECRETÁRIA: ADRIANA PEDROSO FERREIRA TAMASSIA
2ª SECRETÁRIA: THAIS FRANCINI CHRISTINO
1ª TESOUREIRA: DAYANE PAES SILVA LEITE
2º TESOUREIRO: JAIME PEPE
MEMBRO - VICTOR OTÁVIO COLLELA
MEMBRO - REINALDO SEVERINO SOUTO
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 28 de junho de 2017.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO

LEIS

Lei nº 2.115, de 27 de junho de 2017
"Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do município de Avaré

para a elaboração da Lei Orçamentária de 2018 e da? outras
providências."

Autoria: Prefeito Municipal (Projeto de Lei nº 49/2017)
JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estância Turís-
tica de Avaré, usando de suas atribuições que são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré
decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei
Art. 1º Ficam estabelecidos, em cumprimento ao disposto no arti-
go 165, § 2o, da Constituição Federal, e na Lei Complementar no
101, de 4 de maio de 2000, além dos dispositivos da Constituição
Estadual, no que couber, na Lei Federal no 4.320, de 17 de março
de 1964, e demais normas, as diretrizes orçamentárias do Municí-
pio de Avaré para o exercício de 2018, compreendendo:
I -     As metas e prioridades da Administração Pública Municipal;
II -    A estrutura e organização do orçamento;
III -   As diretrizes para elaboração o orçamento;
IV -   As disposições relativas a? execução orçamentária;
V -    As disposições relativas a? legislação tributária;
VI -   As disposições relativas às despesas com pessoal e encargos;
VII -  As disposições relativas aos gastos com a educação e a saúde;
VIII - As disposições gerais.
Parágrafo único. Integram esta Lei, os seguintes anexos:
I -  Riscos Fiscais;
II - Metas Fiscais:
a)  Demonstrativo I - Metas Anuais;
b)  Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais
do Exercício Anterior;
c)  Demonstrativo III - Metas Fiscais Comparadas com as Fixadas
nos três Exercícios Anteriores;
d)  Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido;
e)  Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos
com a Alienação de Ativos;
f)  Demonstrativo VI - Receitas e Despesas Previdenciárias do Re-
gime Próprio de Previdência dos Servidores;
g)  Demonstrativo VII - Projeção Atuarial do Regime Próprio de
Previdência dos Servidores;
h)  Demonstrativo VIII - Estimativa e Compensação da Renúncia de
Receita;
i)  Demonstrativo IX - Margem de Expansão das Despesas Obriga-
tórias de Caráter Continuado;
III - Demonstrativo de evolução da receita e receita estimada para o
exercício;
IV - Descrição dos programas governamentais/metas/custos para
o exercício;
V. Unidades executoras e ações voltadas ao desenvolvimento do
programa governamental;

CAPI?TULO I
DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAC?A?O

PU?BLICA MUNICIPAL
Art. 2º A elaboração da proposta orçamentária abrangera? os Po-
deres Legislativo e Executivo bem como seus fundos e autarquias.
Art. 3º A elaboração e a aprovação do Projeto de Lei Orçamentária
de 2018 e a execução da respectiva Lei deverão ser compatíveis
com a obtenção da meta de superávit primário, para o município
consolidado, para o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social,
conforme demonstrado no Anexo de Metas Fiscais, constante do
Anexo II desta Lei.
Art. 4º As prioridades e metas físicas da Administração Pública
Municipal para o exercício de 2018, atendidas as despesas que
constituem obrigação constitucional ou legal do Município e as de
funcionamento dos órgãos e entidades que integram os Orçamen-
tos Fiscal e da Seguridade Social, correspondem às ações relati-
vas a melhoria contínua dos serviços públicos prioritários, os quais
terão precedência na alocação dos recursos no Projeto e na Lei
Orçamentária de 2018, não se constituindo, todavia, em limite a?
programação da despesa.

CAPI?TULO II
DA ESTRUTURA E ORGANIZAC?A?O DO ORC?AMENTO

Art. 5º A Estrutura Orçamentária que servira? de base para a elabo-
ração do Orçamento Programa para o exercício de 2018, devera?
obedecer às disposições constantes nas legislações citadas no
artigo 1o, bem como ao princípio da transparência e do equilíbrio
entre receitas e despesas para cada fonte de recurso.
Art. 6º Para efeito desta Lei entende-se por:
I -   Órgão Orçamentário: Câmara Municipal, Prefeitura Municipal,
Fundação Regional Educacional de Avaré e Instituto de Previdên-

cia dos Servidores Públicos do Município de Avaré (o maior nível da
classificação institucional, que tem por finalidade agrupar unida-
des orçamentárias);
II -  Unidade Orçamentária: nível intermediário da classificação
institucional, que tem por finalidade agrupar áreas da administra-
ção pública municipal (Secretarias Municipais);
III - Unidade Executora: o menor nível da classificação institucional,
ficando facultada a sua utilização (Gabinetes de Secretarias e De-
partamentos);
IV - Programa: instrumento de organização da ação governamental
que visa a? concretização dos objetivos pretendidos pela adminis-
tração; ·.
V - Ações: conjunto de procedimentos e trabalhos voltados ao de-
senvolvimento dos programas governamentais, podendo ser subdi-
vididos em:
a)  Projeto: instrumento de programação para alcançar o objetivo
de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas
no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a ex-
pansão ou o aperfeiçoamento da ação governamental;
b)  Atividade: instrumento de programação para alcançar o objetivo
de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se
realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um
produto necessário a? manutenção da ação de governo;
c) Operações especiais: despesas que não contribuem para a
manutenção das ações de governo, das quais não resulta um pro-
duto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens e
serviços.
§ 1º As categorias de programação de que trata esta Lei serão
identificadas no Projeto de Lei Orçamentária de 2018 e na respec-
tiva Lei, por Unidades Executoras, Funções,     Subfunc?o?es,
Programas e respectivas Ações.
§ 2º A estrutura orçamentária institucional, a categoria de progra-
mação constante desta Lei, bem como do Projeto de Lei Orça-
mentária Anual, devera? ser a mesma especificada para cada ação
constante do Plano Plurianual 2018-2021.
Art. 7º As unidades orçamentárias, quando da elaboração de suas
propostas parciais, deverão atender a estrutura orçamentária e as
determinações emanadas por setores competentes da área.
Parágrafo único. A Lei Orçamentária anual conterá? os valores per-
tinentes ao montante das obrigações patronais e dos aportes fi-
nanceiros estimados para o exercício, no caso específico das trans-
ferências ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do
Município de Avaré - AVAREPREV.

CAPI?TULO III
DAS DIRETRIZES PARA ELABORAC?A?O DO ORC?AMENTO

Art. 8º A proposta orçamentária não conterá? dispositivo estranho
a? previsão da receita e a? fixação da despesa, em face a? Cons-
tituição Federal e a? Lei de Responsabilidade Fiscal, e atendera?
a um processo de planejamento permanente, a? descentralização,
a? participação comunitária, e compreendera? os Orçamentos Fis-
cal e da Seguridade Social, referente aos Poderes Executivo,
Legislativo Municipais, seus Órgãos, Fundos e entidades das Ad-
ministrações Direta e Indireta.
 Parágrafo Único: A lei orçamentária anual deverá respeitar o orçamento
impositivo nos termos do art. 148 da Lei Orgânica do Município.
Art. 9º A Câmara Municipal devera? enviar sua proposta orçamen-
tária parcial ao Poder Executivo ate? 29 de agosto de 2017 de
conformidade com a Emenda Constitucional n° 25/2000.
Art. 10. O Poder Executivo enviara?, ate? 30 de setembro de 2017, o
Projeto de Lei Orçamentária a Câmara Municipal, que apreciara? ate?
o final da Sessão  Legislativa, devolvendo-o a seguir para sanção.
§ 1º A Câmara não entrara? em recesso enquanto não devolver o
referido Projeto de Lei para sanção do Poder Executivo.
§ 2º Não havendo a devolução do autógrafo da Lei Orçamentária
ate? o inicio de 2017 para sanção, conforme determina o disposto
no artigo 35, § 2o, inciso III, do Ato das Disposições Constitucio-
nais Transitórias da Constituição Federal, fica o Poder Executivo
autorizado a realizar a proposta orçamentária, ate? a sua aprova-
ção e remessa pelo Poder Legislativo.
Art. 11. Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social abrangerão
os poderes Executivo e Legislativo, bem como Entidades da Admi-
nistração direta e indireta, e será? elaborado de conformidade com
as portarias nº 42 de 14 de abril de 1.999 e 163 de 04 de maio de
2001, ambas da Secretaria do Tesouro Nacional.
Art. 12. Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social compreen-
derão a programação dos Poderes do Município, seus fundos, ór-
gãos, autarquias, inclusive especiais, e fundações instituídas e
mantidas pelo Poder Público Municipal.
Art. 13. A Lei Orçamentária dispensara?, na fixação de despesa e
na estimativa da receita, atenção aos princípios de:
Prioridade de investimento nas áreas sociais;
Austeridade na gestão dos recursos públicos;
Modernização na ação governamental;
Princípio de equilíbrio orçamentário, tanto na previsão como na
execução orçamentária.

continua na página 15
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ESPORTES

Serão 16 times participan-
tes, divididas em 4 grupos, que
se enfrentarão na primeira
fase para estabelecer melhor
colocação nas oitavas de final.

Com as inscrições encerra-
das na última segunda-feira,
19, o congresso técnico foi re-
alizado no dia 22, na sede do
Sincomerciários Avaré.

Além do incentivo ao es-
porte, cada atleta doará um
quilo de alimento não-perecí-
vel para ser revertido a insti-
tuições assistenciais.

A abertura será a partir
das 19h30, com a partida
Bela Vista Arandu x Estação
Terno.

Copa Futsal do Comércio e Serviços

Confira a programação da terceira
rodada da 1ª Copa Futuro de Futsal',

que acontecerá no sábado, 1,
no Ginásio Kim Negrão.

Entrada: doação de 1 kg (um quilo) de
alimento não-perecível.

Horários Categorias Times
13h30 Sub14 Inter B x Arandu
14 horas Sub14  Inter A x Timburi
14h30 Sub16  Arandu x Taguaí
15 horas Sub12 Taguaí x Timburi
15h30 Sub10 Taguaí x Timburi
16 horas Sub10 Itaí x Paranapanema
16h30 Sub12 Itaí x Paranapanema

Abertura acontece na próxima terça-feira,4, no Ginásio Kim Negrão
Confira tabela e equipes no

site do Sincomerciários Avaré
pelo endereço: www.sincomer
ciariosavare.org.br



SERVIÇOS
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Propósito é manter a
cidade limpa

A partir de segunda-feira, 3, a Pre-
feitura de Avaré através das Secretari-
as de Serviços e Meio Ambiente, dará
início Operação Limpa Bairro. Com
objetivo de melhorar o aspecto visual
dos bairros, a operação promoverá a
retirada de vários tipos de objetos, nor-
malmente, descartados de forma irre-
gular nas praças, calçadas, ruas e ave-
nidas da cidade.

Para que a população consiga des-
cartar seus resíduos de forma adequa-
da, será disponibilizado e divulgado no
Semanário Oficial e no site da Prefeitu-
ra (http://www.avare.sp.gov.br/) todo
o cronograma mensal. Neste primeiro
mês, o projeto deve atender 51 bairros
com o auxílio de quatro equipes.

Desta forma, apenas nos dias pro-
gramados, os moradores deverão co-

Operação "Limpa Bairro" deve
chegar a 51 bairros em julho

locar em frente de suas casas os mate-
riais inservíveis, ou seja, móveis, madei-
ra, ferro, galhadas, entre outros despe-
jos, para que os funcionários da Secre-
taria possam realizar a coleta. O servi-
ço não inclui resíduos de construção
civil, que devem ser descartados de for-
ma correta com auxílio de caçambas.

Após a coleta, as equipes passarão
pelos bairros fiscalizando se haverá
material jogado na via pública fora da
programação. Num primeiro momen-
to, os responsáveis serão notificados;
caso o comportamento se repita, o ci-
dadão deverá ser multado.

Na primeira etapa, nos dias 3 e 4, o pro-
grama atenderá nos bairros: Mario Emilio
Bannwart, Jardim Paraíso, Jardim Tropical
e Santa Elizabeth. Na quarta (5) e quinta-
feira (6): Plimec, Vila Martins I, II e III e Nova
Água Branca. E, para finalizar, sexta-feira (7)
e sábado (8): Vila Esperança, Vila Jardim e
Vila Operária. Confira ao lado o cronogra-
ma completo do mês de julho.

EDUCAÇÃO

Recesso escolar começa
na próxima semana
Férias iniciam na terça-feira

O recesso escolar
(férias) para os alunos do
Ensino Fundamental e
para a Educação Infan-
til terá início na terça-
feira, 6, retornando as
aulas apenas no dia 24
de julho, de acordo com
informações da Secre-
taria da Educação.

O atendimento ao público nas escolas será das 8 h ao 12 h e das 13 h às 17 h.
Os Centros de Educação Infantil (CEI) atenderão normalmente durante esse

período.



SAÚDE
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O serviço será
revezado

Devido a Oficina de Pla-
nificação, a Secretaria de
Saúde informa que as Uni-
dades Básicas de Saúde
(UBS) fecharão nos dias 3 e
4 de julho. Para que o servi-
ço não seja paralisado, ha-
verá revezamento nos dois
dias de curso.

Na segunda-feira, 3, as
unidades fechadas serão:
UBS Bonsucesso, UBS Vera
Cruz, UBS Bairro Alto, UBS
Jardim Brasil, Caisma, USF I
Dr. Cecílio Jorge Neto, USF
IV Jardim Paraíso, USP VII
São Rogério.

Já no dia 4, ficarão fe-
chadas: CSI, UBS I Ipiranga,
UBS Barra Grande, UBS Vila
Jardim, USF II Duílio Gambi-
ni, USF III Paineiras, USP V
Plimec, USF VI Vila Operária,
USF VII Santa Elizabeth.

Unidades de Saúde fecharão nos dias 3 e 4

Decisão aprovada pelo
Ministério da Saúde

No último dia 14, a Secretaria Municipal de
Saúde foi informada oficialmente, por decisão do
Ministério de Saúde, sobre o encerramento das
atividades da Farmácia Popular de Avaré. A deci-
são foi aprovada pela Comissão Intergestores
Tripartite (CIT) o fim do repasse de manutenção
e autorizada para fechar na sexta-feira, 30.

Portanto, desde sexta-feira, 30, a unidade está
desativada. Os pacientes continuarão a ser aten-
didos nas farmácias do SUS, localizadas nas Uni-
dades Básicas de Saúde (UBS e USF), e em todas
as farmácias da rede privada, conveniadas ao
programa "Aqui tem Farmácia Popular".

Já as funcionárias municipais que trabalham
no local, serão remanejadas para outras unida-
des da Rede Municipal de Saúde.

Fármacia Popular é desativada em Avaré
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FAZENDA

Nos meses de abril e maio,
entidades assistenciais recebe-
ram cerca de R$ 180 mil em
repasses efetuados pela Prefei-
tura de Avaré. O montante re-
úne recursos estaduais, fede-
rais e municipais.

Em um trabalho conjunto
das Secretarias de Assistência
e Desenvolvimento Social (Se-
mads) e da Fazenda, ao todo o
município regularizou a parce-
la de 10 instituições.

Prefeitura repassa
R$ 180 mil as instituições
Objetivo da gestão é manter os
pagamentos atualizados

Do total, cerca de R$ 56 mil
vem dos Governos Federal e Es-
tadual. O município entra com
a maior parte, ou seja, R$124
mil. Com esse pagamento a Pre-
feitura, praticamente, colocou
em dia os repasses do primeiro
semestre. Por questões docu-
mentais uma das entidades ain-
da não recebeu os valores refe-
rentes ao mês de maio.

Abaixo, os valores individu-
ais que cada entidade recebeu.

CULTURA

A festa julina terá
entrada franca

Promovido desde 1993 pela
Prefeitura, o tradicional Arraiá
do Nhô Musa será realizado nas
noites dos dias 7, 8 e 9 de julho,
a partir das 19 horas, na Praça
Prefeito Romeu Bretas, nas ime-
diações da Concha Acústica.

Dezessete estandes serão
montados no espaço para ven-
da de produtos e comidas típi-
cas. Integrantes das Oficinas
Culturais José Reis Filho con-
firmaram presença no evento
em que vão apresentar danças
e números folclóricos.

Arraiá do Nhô Musa acontecerá
na Concha Acústica

Este ano o 25º Arraiá do
Nhô Musa será também o pon-
to de encontro dos membros
do Centro Literário Anita Fer-
reira De Maria, que irão se reu-
nir no pequeno memorial para
homenagear o poeta João
Francisco Soares, o popular
Nhô Musa.

Shows
Na noite do 7, haverá apre-

sentação da dupla Edson e Mil-
son, premiada em festivais de
música raiz. No sábado, 8, o
palco será dividido entre o can-
tor Du Vieira e os Irmãos Ro-
drigues. No encerramento, 9,
a festa termina com o show do
cantor Rodrigo Montenegro.

Lar São Vicente de Paulo Valor: 43.983,50

Colônia Espírita Fraternidade Valor: 36.994,66

Voluntários Anônimos de Avaré - VANA Valor: 14.523

Fundação Padre Emílio Immoos Valor: 25.000,00

Sociedade Evangélica de Assistência Recuperadora de Avaré - Seara Valor: 10.596,75

Educandário Valor: 24.400,00

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Avaré - APAE Valor: 46.898,00

Residência Amor Fraternal de Avaré- RAFA Valor: 17.696,16

Núcleo de Orientação e Capacitação à Infância e Juventude de Avaré Valor: 27.808,00

Associação Amigo Solidário Valor: 5.804,25



Art. 14. A proposta orçamentária anual atendera? às diretrizes ge-
rais e aos princípios de unidade, universalidade e anualidade, de-
vendo existir equilíbrio entre os valores de receita e despesa para o
exercício e, ainda, as seguintes disposições:
I   - As unidades orçamentárias projetarão suas despesas corren-
tes dentro do limite fixado para o ano em curso, ressalvados os
casos de aumento ou diminuição dos serviços a serem prestados;
II  - Na estimativa da receita considerar-se-á? a tendência do pre-
sente exercício e o incremento da arrecadação decorrente das
modificações na legislação tributária;
III - As receitas e despesas serão orçadas segundo os preços vi-
gentes no momento de sua elaboração, observando a tendência de
inflação projetada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo - IPCA, publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE;
IV - As despesas serão fixadas no mínimo por elementos, de con-
formidade com as definições da Portaria STN n.o 163/2001 e com
o disposto no artigo 15 da Lei n.o 4.320/1964;
V - Somente podera?o ser inclui?dos novos projetos, quando devida-
mente atendidos aqueles similares em andamento, bem como após
contemplar as despesas de conservação do patrimônio público;
VI - Não poderá? haver previsão de receitas de operações de crédi-
to em montante que seja superior ao das despesas de capital,
ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou
especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo
por maioria absoluta, excluídas as por antecipação da receita
orc?amenta?ria;
VII. Os recursos legalmente vinculados a? finalidades específicas
deverão ser utilizados exclusivamente para o atendimento do obje-
to de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em
que ocorrer o ingresso.
Parágrafo único. Os projetos a serem inclui?dos na lei
orc?amenta?ria anual podera?o conter previsão de execução por
etapas, devidamente definidas nos respectivos cronogramas fi?sico-
financeiros.
Art. 15. As receitas e as despesas serão estimadas, tomando-se
por base o índice de inflação apurado nos últimos doze meses, a
tendência e o comportamento da arrecadação municipal do último
ano, tendo em vista principalmente os reflexos dos planos de esta-
bilização econômica editados pelo Governo Federal, bem como os
reflexos provenientes do contexto so?cio econômico nacional.
§ 1º Na estimativa das receitas deverão ser consideradas, ainda,
as modificações na legislação tributária, incumbindo a? Adminis-
tração Municipal o seguinte:
I-    A atualização dos elementos físicos das unidades imobiliárias;
II -  A edição de uma planta genérica de valores;
III - A expansão do número de contribuintes;
IV - A atualização de cadastro imobiliário fiscal.
§ 2º. As taxas de polícia administrativa e de serviços públicos de-
verão remunerar a atividade municipal de maneira a equilibrar as
respectivas despesas.
§ 3º. Os tributos, cujo recolhimento poderá? ser efetuado em par-
celas, serão atualizados monetariamente segundo a variação
estabelecida pelo IPCA (Índice de Preço ao Consumidor - Amplo).
§ 4º. Serão adotadas medidas que visem o aumento do pagamento
dos tributos em atraso, visando diminuição da dívida ativa, aumen-
to da arrecadação municipal, podendo para tanto, realizar
contratação de consultoria especializada para incremento no rece-
bimento de tributos, e principalmente atenuar os encargos tributá-
rios, através de remissão dos juros e multas devidas, conforme
legislação específica.
§ 5º. Nenhum compromisso será? assumido sem que exista dota-
ção orc?amenta?ria, de recursos financeiros previstos na progra-
mação de desembolso, e, a inscrição de restos a pagar estará?
limitada ao montante das disponibilidades de caixa, conforme pre-
ceito da Lei de Responsabilidade Fiscal.
§ 6º. A celebração de convênios para aplicação de recursos oriun-
dos dos órgãos ou entidades públicas e privadas, que não implica-
rem em contrapartida orçamentária e financeira para o Município,
fica desde já autorizada.

CAPI?TULO IV
DAS DISPOSIC?O?ES RELATIVAS A? EXECUC?A?O

ORC?AMENTA?RIA
Art. 16. Na execução do orçamento devera? ser indicado na receita
e na despesa, a fonte de recurso e o código de aplicação, visando a?
distinção entre os diversos recursos que transitam no munícipio.
Parágrafo único. A execução orc?amenta?ria e financeira das des-
pesas, realizadas de forma descentralizada, observara? as nor-
mas estabelecidas pela Portaria nº 339, de 29/08/2001 da Secre-
taria do Tesouro Nacional.
Art. 17. O poder Executivo fica autorizado nos termos da Constitui-
ção Federal a:
I - Realizar operações de crédito nas espécies, limites e condições
previstas em Resoluções do Senado Federal e Legislação Federal
em vigor;

II - Mediante Decreto:
a) Abrir créditos adicionais suplementares ate? o limite de 10%
(dez por cento) do orçamento das despesas, observado o disposto
no artigo 43, da Lei Federal 4320, de 17 de Março de 1.964, acres-
cendo, se necessário, elementos de despesa, modalidade de apli-
cação e suas respectivas fontes de recurso, dentro de cada proje-
to, atividade ou operação especial, tendo por finalidade garantir a
execução da programação orc?amenta?ria anual;
b) Transpor, remanejar ou transferir recursos, de uma categoria de
programação para outra, quando não implicar em aumento de des-
pesa, nos termos que dispõe o artigo 167, inc. VI da Constituição
Federal, no âmbito de cada órgão, ate? o limite de 10% (dez por
cento) do orçamento das despesas;
III - Alocar o valor correspondente ao percentual máximo de 1%
(um por cento) da Receita Corrente Líquida apurada no exercício
anterior, para a Reserva de Contingência, a fim de suprir necessi-
dades decorrentes de passivos contingentes e outros riscos que
venham a ocorrer;
IV - Alocar junto ao recurso Reserva de Contingência acima
identificada, o valor orçamentário necessário a ser repassado por
interferência financeira ao Instituto de Previdência dos Servidores
Municipais de Avaré - AVAREPREV
V - Contingenciar parte das dotações, quando a evolução da recei-
ta comprometer os resultados previstos nesta Lei;
VI - Realizar despesas de caráter continuado conforme o artigo 17
da Lei de   Responsabilidade Fiscal - LC 101/00.
§ 1º As Reservas de Contingência de que tratam os inc. III, IV e V
deste artigo serão identificadas pela categoria econômica com
código 9.9.99.99.99.
§ 2º Caso a Reserva de Contingência não seja utilizada ate? 31 de
Agosto de 2018 para os fins a que se destina, poderá? ser remanejada
como fonte de recurso para a abertura de créditos adicionais.
§ 3º Não onerarão o limite previsto no inciso II, os créditos abertos
e destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias
relativas a? pessoal e seus encargos, inativos e pensionistas,
pasep, vale alimentação, vale transporte, auxílio saúde, dívida pú-
blica, débitos constantes de precatórios judiciais, despesas a?
conta de recursos vinculados, vinculações constitucionais, legais
e de convênios ou congêneres, ate? o limite das sobras do exercí-
cio anterior e ou do seu excesso de arrecadação, bem como os
abertos com recursos provenientes da reserva de contingência.
Art. 18. Os projetos e atividades priorizados na Lei Orc?amenta?ria
de 2018 com dotações vinculadas às fontes de recursos oriundos
de transferências voluntárias, operações de crédito, alienação de
bens e outros extraordinários, só? serão executados e utilizados,
se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa,
respeitado, ainda, o montante ingressado ou garantido.
Art. 19. O excesso, ou o provável excesso de arrecadação de que
trata o artigo 43, § 3o da Lei 4.320/1964, será? apurado em cada
fonte de recursos para fins de abertura de créditos adicionais su-
plementares e especiais conforme exigência contida no parágrafo
único do artigo 8o, e no inciso I do artigo 50 da Lei Complementar
no 101/2000.
Art. 20. Para atender o disposto na Lei de Responsabilidade Fis-
cal, o Poder Executivo se incumbira? do seguinte:
I -  Estabelecer a meta bimestral de arrecadação, a programação
financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso;
II -  Publicar em ate? 30 dias após o encerramento de cada bimestre,
relatório resumido da execução orc?amenta?ria, verificando o al-
cance dos dispositivos contidos no inciso anterior;
III - Publicar em ate? 30 dias após o encerramento de cada
quadrimestre, relatório de gestão fiscal, verificando o alcance de
metas fiscais;
IV -  Os planos, peças de planejamento orçamentário, prestação
de contas, parecer do TCE-SP, serão amplamente divulgados, fi-
cando a disposição da comunidade;
V -  Os desembolsos mensais dos recursos financeiros consigna-
dos a? Câmara Municipal serão estabelecidos em forma de
duodécimos de seu orçamento, obedecendo-se às disposições con-
tidas na Emenda Constitucional n.o 25, de 14 de fevereiro de 2000;
VI - Realização de Audiências Públicas Quadrimestral, para a Ad-
ministração Geral e Trimestral para a Saúde.
§ 1º As receitas, conforme as previsões respectivas serão progra-
madas em metas de arrecadação bimestrais, enquanto que os
desembolsos financeiros deverão ser fixados em metas mensais.
§ 2º A programação financeira e o cronograma de desembolso de
que tratam este artigo podera?o ser revistos no decorrer do exercí-
cio financeiro a que se referirem, conforme os resultados apurados
em função de sua execução.
Art. 21. Caso ocorra frustração das metas de arrecadação da re-
ceita, deverão os Poderes Executivo e Legislativo, respectivamen-
te, por decreto e ato da mesa, determinar a limitação de empenho,
de maneira proporcional ao montante das dotações constantes na
Lei Orc?amenta?ria de 2018 e de seus créditos adicionais,
objetivando assegurar o equilíbrio entre a receita e a despesa.

§ 1º A limitação de empenho e movimentação financeira, será?
efetuada por unidades orçamentárias, sendo fixado pelo Secretário
Municipal da Fazenda o percentual de redução em relação ao défi-
cit de arrecadação.
§ 2º Não serão objeto de limitação as despesas que constituam
obrigações constitucionais e legais, as destinadas ao pagamento
do serviço da dívida, e as elencadas abaixo:

I - Alimentação escolar;
II - Atenção a? saúde da população;
III - Pessoal e encargos sociais;
IV - Sentenças judiciais; e

V - Projetos ou atividades vinculadas a recursos oriundos
de transferências voluntárias.
Art. 22. A concessão de subvenções sociais, auxílios ou contribui-
ções a instituições sem fins lucrativos, que prestem serviços nas
áreas de caráter educativo, assistencial, recreativo, cultural, es-
portivo, de cooperação técnica e voltada para o fortalecimento do
associativismo municipal, dependerão de autorização legislativa e
será? calculada com base em unidade de serviços prestados ou
postos a? disposição dos interessados, obedecidos aos padrões
mínimos de eficiência previamente fixados pelo Poder Executivo.
§ 1º. As destinações de recursos orçamentários às entidades pri-
vadas sem fins lucrativos, caracterizados como auxílios, contratos
de gestão, convênios, termos de colaboração, termos de fomento,
termos de parceria, subvenções e contribuições, atenderão ao dis-
posto nos artigos 16 e 17, da Lei Federal 4.320, de 17 de março de
1964, ao artigo 25 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de
maio de 2000, ás disposições previstas em leis específicas, e es-
tarão sujeitas à observação das seguintes condições:
I - A entidade beneficiária deverá possuir certificação junto ao res-
pectivo Conselho Municipal, quando cabível;
II - A entidade beneficiária deverá aplicar, nas atividades fim, ao
menos 80% de sua receita total;
III - A entidade beneficiária deverá apresentar declaração de funcio-
namento regular, emitida por duas autoridades de outro nível de
governo;
IV - A entidade beneficiária deverá comprovar sua regularidade jurí-
dica, fiscal e trabalhista, além de outros condicionamentos esta-
belecidos em leis, para recebimento de recursos públicos;
V - Manifestação prévia e expressa, tanto técnica da área envolvi-
da, quanto da Procuradoria Geral do Município, ou Órgão Jurídico
correspondente, nos aspectos que lhes sejam atinentes e, tam-
bém,  no que  se refira aos interesses público;
VI - Os dirigentes da entidade beneficiada não poderão ser agentes
políticos do Executivo e do Legislativo Municipal.
§ 2º - Não serão concedidos auxílios, subvenções, contribuições,
termos de colaboração, termo de fomento ou termo de parceria à
entidades privadas sem fins lucrativos, que não tenham prestado
contas de recursos públicos anteriormente transferidos, ou que
não tenham suas contas aprovadas pelos órgãos de fiscalização.
§ 3º. As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos a
qualquer título submeter-se-ão a? fiscalização do Poder Executivo
com a finalidade de verificar o cumprimento dos objetivos estatutários
de sua criação, e deverão prestar contas na forma estabelecida
pelo Executivo Municipal, no prazo de 30 (trinta) dias a contar do
encerramento do exercício financeiro.
Art. 23. Fica o Poder Executivo autorizado a contribuir para o cus-
teio de despesas de competência de outros entes da Federação,
inclusive instituições públicas vinculadas a? União, ao Estado ou a
outro Município, desde que compatíveis com os programas cons-
tantes da Lei Orc?amenta?ria Anual e mediante a celebração de
convênio, ajuste ou outro instrumento congênere.
Art. 24. Para efeito de exclusão das normas aplicáveis a? criação,
expansão ou aperfeiçoamento de ações governamentais que acar-
retem aumento da despesa considera-se despesa irrelevante, aquela
ação cujo montante não ultrapasse, para bens e serviços, os limi-
tes dos incisos I e II do artigo 24 da Lei no 8.666/1993, e suas
alterações.
Art. 25. São vedados quaisquer procedimentos pelos
ordenadores de despesa que viabilizem a execução de despe-
sas sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotação
orc?amenta?ria.
Parágrafo único - A contabilidade registrará os atos e fatos relativos
à gestão orçamentária e financeira, efetivamente ocorridos, sem
prejuízo das responsabilidades  e providências derivadas da
inobservância do "caput" deste artigo.
Art. 26. As obras em andamento e a conservação do patrimônio
público terão prioridade sobre projetos novos na alocação de recur-
sos orçamentários, salvo projetos programados com recursos de
transferências voluntárias e operações de crédito.
Art. 27. Na execução do orçamento, devera? obrigatoriamente ser
utilizado na classificação da receita e da despesa o código de
aplicação, devendo ainda classificar as despesas ate? o nível de
subelemento, sendo optativo o desdobramento do mesmo.
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Art. 28.  Serão consideradas legais as despesas com multas e
juros pelo eventual atraso no pagamento de compromissos assu-
midos, motivado por insuficiência financeira.
DAS DISPOSIC?O?ES RELATIVAS A? LEGISLAC?A?O
TRIBUTA?RIA
Art. 29. Os atos relativos a? concessão ou ampliação de incentivo
ou benefício tributário com vistas a estimular o crescimento econô-
mico, a geração de emprego e renda, ou beneficiar contribuintes
integrantes de classes menos favorecidas, que importem em re-
núncia de receita, deverão obedecer às disposições da Lei Com-
plementar no 101, de 4 de maio de 2000, devendo esses benefícios
serem considerados nos cálculos do orçamento da receita e se-
rem objeto de estudos do seu impacto orçamentário e financeiro
no exercício em que iniciar sua vigência e nos dois subsequentes.
Parágrafo único. Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos
em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao
crédito tributário, podera?o ser cancelados, mediante autorização
em lei, não se constituindo como renúncia de receita.
Art. 30. O Poder Executivo poderá? submeter ao Legislativo, proje-
tos de lei dispondo sobre alterações na legislação tributária, espe-
cialmente sobre:
I -   Revisão e atualização do Código Tributário Municipal, de forma
a corrigir distorções, inclusive com relação a? progressividade do
IPTU, e/ou instituir taxas e contribuições criadas por legislação
federal, adequando-o á política tributária necessária para promover
o desenvolvimento econômico e social do Município;
II -  Revogações das isenções tributárias que contrariem o interes-
se público e a justiça fiscal;
III - Revisão das taxas, objetivando sua adequação aos custos efe-
tivos dos serviços prestados e ao exercício do poder de polícia do
Município;
IV -  Revisão da Planta Genérica de Valores, buscando critérios
técnicos e justos de avaliação, ajustando-a aos movimentos de
valorização do mercado imobiliário;
V -  Aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança, execu-
ção fiscal e arrecadação de tributos;
VI-  Incentivo ao pagamento dos tributos em atraso, com renúncia
de multas e/ou juros de mora, e
VII - Revisão dos incentivos fiscais buscando critérios técnicos e
justos objetivando o desenvolvimento integrado do Município.
Parágrafo Único - Leis e atos que concedam ou ampliem incenti-
vos ou benefícios de natureza tributária ou das contribuições, só
serão aprovadas ou editadas se atendidas às exigências do artigo
14, da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio 2000.

CAPI?TULO VI
DAS DISPOSIC?O?ES RELATIVAS A?S DESPESAS COM

PESSOAL E ENCARGOS
Art. 31. O Poder Executivo poderá? encaminhar projeto de lei vi-
sando revisão do sistema de pessoal, particularmente do plano de
carreira e salários, incluindo:
I. A concessão, absorção de vantagens e aumento de remunera-
ção de servidores;
II. A criação, aumento e a extinção de cargos, funções de confian-
ça ou empregos públicos, bem como a criação e alteração de es-
trutura de carreira; e
III. O provimento de cargos ou empregos e contratações de emer-
gências estritamente necessárias, respeitada a legislação munici-
pal vigente.
§ 1º O disposto neste artigo se aplica ao Poder Legislativo, no que
couber.
§ 2º A revisão de que trata o inciso X do artigo 37 da Constituição
Federal será? efetuada, tomando-se por base o índice de inflação
ocorrida no período de 12 (doze) meses imediatamente anteriores
a? data-base de reajuste anual.
§ 3º. Haverá aumentos reais de salários quando a arrecadação
Município assim o permitir, desde que atendido os dispostos nos
artigos 17 e 18, § § 1º e 2º do inciso III do artigo 19, no inciso III, §
1º e alínea "d" do § 2º do artigo 20 e artigos 21, 22 e 23, todos da
Lei Complementar Federal 101 de 04 de maio de 2000.
§ 4º As alterações autorizadas neste artigo dependerão da exis-
tência de prévia dotação orc?amenta?ria, suficiente para atender
as projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decor-
rentes.
Art. 32. O total da despesa com pessoal dos Poderes Executivo e
Legislativo no mês, somada com os onze meses imediatamente
anteriores, apuradas ao final de cada quadrimestre, não poderá?
exceder o percentual de 60% apurado sobre a receita corrente
líquida do exercício.
§ 1º O limite de que trata este artigo será? assim dividido:
I - 6% (seis por cento) para o Poder Legislativo; e;
II - 54% (cinquenta e quatro por cento) para o Poder Executivo.
§ 2º Na verificação do atendimento dos limites definidos neste arti-
go não serão computadas as despesas:
I -    De indenização por demissão de servidores ou empregados;
II -   Relativas a incentivos a? demissão voluntária; e,

III -  Decorrentes de decisão judicial e da competência de período
anterior a que trata o caput deste artigo.
§ 3º O Executivo adotara? as seguintes medidas para reduzir as
despesas de pessoal, caso estas ultrapassem os limites estabe-
lecidos na Lei Complementar no 101/2000:
I -   Redução das despesas com horas-extras;
II -  Redução das despesas com cargos ou empregos em comissão
III - Demissão de servidores admitidos em caráter temporário;
IV - Redução temporária da jornada de trabalho com adequação
dos vencimentos a? nova carga horária;
V -  Exoneração de servidores não estáveis;
VI - Exoneração de servidores estáveis, desde que ato normativo
motivado, especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade
administrativa objeto da redução de pessoal.
Art. 33. No exercício de 2018 a realização de serviço extraordiná-
rio, quando a despesa houver extrapolado 95% (noventa e cinco
por cento) dos limites referidos nos incisos I e II do § 1º do artigo 32
desta Lei, somente poderá? ocorrer quando destinada ao atendi-
mento de relevante interesse público que enseje situações
emergenciais de risco ou de prejuízo para a sociedade, devida-
mente comprovada.
Parágrafo único. A autorização para a realização de serviços extra-
ordinários, no âmbito do Poder Executivo, nas condições
estabelecidas no caput deste artigo, e? de exclusiva competência
dos Secretários Municipais de Administração e Fazenda.
Art. 34. Para efeito desta Lei e registros contábeis, entende-se
como terceirização de mão-de-obra aquela referente a? substitui-
ção de servidores, de que trata o artigo 18, § 1o da Lei Comple-
mentar 101/2000, a contratação de mão-de-obra cujas atividades
ou funções guardem relação com atividades ou funções previstas
no Quadro de Cargos da Administração Municipal, ou ainda, ativi-
dades próprias da Administração Pública Municipal, desde que,
em ambos os casos, não haja utilização de materiais ou equipa-
mentos de propriedade do contratado ou de terceiros.
Parágrafo único. Quando a contratação de mão-de-obra envolver
também fornecimento de materiais ou utilização de equipamentos
de propriedade do contratado ou de terceiros, por não caracterizar
substituição de servidores, a despesa será? classificada em ou-
tros elementos de despesas que não o de código 34 - Outras Des-
pesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.
Art. 35. As movimentações do quadro de Pessoal e alterações
salariais, de que trata o artigo 169, § 1o da Constituição Federal,
somente ocorrerão se atendidos os requisitos e limites da Lei Com-
plementar 101/2000, tanto pelos órgãos, entidades da administra-
ção direta ou indireta, inclusive fundações.
Parágrafo único. A Administração Municipal poderá, no decorrer do exer-
cício de 2018, rever sua estrutura administrativa e o Plano de Carreira
dos Servidores, adequando-os as suas finalidades específicas.

CAPI?TULO VII
DAS DISPOSIC?O?ES RELATIVAS AOS GASTOS COM A

EDUCAC?A?O E A SAU?DE
Art. 36. O Município aplicara?, com relação às receitas resultantes
de impostos, não menos do que 25% na manutenção e desenvolvi-
mento do ensino, nos termos do artigo 212 da Constituição Fede-
ral, e no mínimo 15% nas ações e serviços de saúde, conforme Lei
Complementar Federal n.o 141 de 13/01/2012.

CAPI?TULO VIII
DA DÍVIDA PÚBLICA

Art. 37. A administração da dívida interna e externa contratadas e a
captação de recursos pela Administração Municipal, obedecida à
legislação em vigor, atenderão:
I - quando à administração da dívida: a amortização do principal e
demais operações de crédito, inclusive aquelas relativas à anteci-
pação da receita orçamentária do exercício;
II - quanto à captação de recursos: aos investimentos definidos
pelo Plano Plurianual e de acordo com o pactuado com as fontes
de recursos.

CAPI?TULO IX
DAS DISPOSIC?O?ES GERAIS

Art. 38. Para os efeitos do artigo 44, da Lei Complementar Federal
n.101 de 04 de maio 2000, as receitas provenientes de alienação
de bens poderão ser utilizadas para atender despesas de obriga-
ções patronais previdenciárias de contribuições e aportes.
Art. 39. Para fins de atendimento à legislação municipal decorren-
te da Lei nº 583 de 30 de julho de 1968 e sua alteração através da
Lei nº 1.400 de 24/08/2010, o Poder Executivo subvencionará a
título de transferência financeira á Fundação Regional Educacional
de Avaré - FREA, em forma de parcelas duodecimais a importância
equivalente a 0,7% (zero  virgula sete por cento) do volume de sua
arrecadação de impostos, bem como as transferências relativas a
impostos.
Art. 40. A Proposta orc?amenta?ria, que o Poder Executivo en-
caminhar ao Poder Legislativo, dentro do prazo legal disposto
na Lei Orgânica Municipal da Estância Turística de Avaré, com-
por-se-á? de:

I -   Mensagem;
II -  Projeto de Lei;
III - Anexos relativos a? Receita Pública;
IV - Anexos relativos a? Despesa Pública.
Art. 41. Integração a? Lei Orc?amenta?ria Anual:
I -  Sumário da Receita por Fontes e das Despesas por funções de
Governo;
II - Sumário da Receita por Fontes, e respectiva legislação;
III - Quadro das dotações por órgãos do Governo e da Administração.
Art. 42. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 13 de junho de 2017.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO

PORTARIAS

 PORTARIA nº 9.079, de 26 de junho de 2017
(Dispõe sobre enquadramento e ou reenquadramento

dos Profissionais da Educação Básica)

JOSELYR BENEDITO DA COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estân-
cia Turística de Avaré, usando suas atribuições que lhe são
conferidas por Lei, e
Considerando, o disposto nos artigos 22 e 23 da Lei Complemen-
tar nº 216, de 03 de maio de 2016, publicada em 07 de maio de
2016, no Semanário Oficial nº 770 de 07/05/2016;
Considerando, a análise dos documentos comprobatórios exigidos
para o enquadramento e ou reenquadramento;
Considerando a pertinência dos títulos ou diplomas vinculados às
atribuições do cargo e ao campo de atuação;
Considerando o relatório final emitido pela Comissão de Gestão de
Carreiras e Remuneração da Educação Básica,
Resolve pela presente portaria:
Autorizar a implantação da alteração do Nível, mantendo-se o Grau
no valor dos Vencimentos dos Profissionais da Educação Básica
abaixo discriminados a partir do dia 01 de julho de 2017.
REGISTRE-SE E CUMPRA-SE
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 26 de junho de 2017.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO

SECRETARIA DE SAÚDE
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LEGISLATIVO

REQUERIMENTOS,  INDICAÇÕES e MOÇÕES
APRESENTADAS NA SESSÃO ORDINÁRIA EM

26 de JUNHO de 2017

REQUERIMENTOS
Maioria dos Vereadores

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
pesar pelo falecimento da Senhora VERA TEREZA FERREIRA.

Antonio Angelo Cicirelli- Presidente
-seja oficiado ao Secretário de Agricultura para que informe a esta
Casa de Leis qual a previsão para o retorno do atendimento médico
veterinário aos animais pertencentes às famílias carentes do muni-
cípio, bem como a castração desses animais.
-seja oficiado ao Prefeito Municipal para que, através do setor com-
petente, informe a esta Casa de Leis qual a previsão da instalação
do AME - Ambulatório Médico de Especialidades - nas dependên-
cias do antigo Hospital Geral.

Flavio Eduardo Zandoná- Vice-Presidente
-seja oficiado ao Prefeito Municipal, por meio do setor competente,
para que nos informe se o SAMU doou duas ambulâncias para
transporte de pacientes e, em caso positivo, se essas ambulânci-
as estão sendo utilizadas.
-seja oficiado ao Prefeito Municipal, por meio do setor competente, para
que nos informe quais são as farmácias de Avaré onde a Secretaria de
Saúde está adquirindo medicamentos em sistema de urgência.
-seja oficiado ao responsável pela Garagem Municipal para que en-
vie a esta Casa de Leis, cópia de todos os documentos que compro-
vam o recebimento da massa asfáltica nos últimos 2 meses.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, um voto de profundo
pesar pelo falecimento do Senhora Elisa Napolitano Zandoná.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, um voto de profundo
pesar pelo falecimento do Senhora Aparecida da Costa Carvalho.

Sérgio Luiz Fernandes- 1º Secretário
-sejam oficiados votos de aplausos e parabenizações aos artesãos
da Casa de Artes e Artesanato "Floriza Souto Fernandes", pela
realização do 5º Encontro dos Artesãos, homenageando a "Arte
em Madeira", realizado no dia 23 de junho.

Jairo Alves de Azevedo-2º Secretário
-seja oficiado ao Secretário Municipal do Meio Ambiente no senti-
do de instruir os funcionários da coleta de lixo para que depositem
imediatamente dentro da caçamba do caminhão os sacos de lixo
recolhidos, em vez de amontoá-los em um ponto da rua.
-seja oficiado ao Prefeito Municipal para que volte a implantar na
nossa cidade o Projeto "Prefeitura nos Bairros", visando
disponibilizar diversos serviços à população.
-seja oficiado à Mesa Diretora desta Casa para providenciar a cria-
ção de Comissão de Vereadores com a finalidade de acompanhar,
investigar, coibir e apurar denúncias de "supostos" assédios mo-
rais que vêm ocorrendo na Secretaria da Saúde.
-seja oficiado ao Prefeito Municipal para que, por meio do setor
competente, sejam resolvidos vários problemas encontrados nos
Postos de Saúde dos Bairros Paraíso e Santa Elizabeth, tais como:
falta de linhas telefônicas, internet e materiais de limpeza, etc.

Adalgisa Lopes Ward
-seja oficiado ao Prefeito Municipal e ao Secretário Municipal de
Saúde para que informem quando foram comprados os medicamen-
tos com verba da Saúde, qual a quantidade e quais medicamentos,
bem como quais os medicamentos fornecidos pelo Estado.
-seja oficiado ao Prefeito Municipal e à Secretária Municipal de
Educação para que informem por que razão os alunos da Rede
Municipal de Ensino ao saírem às 17:00 horas de suas escolas
não recebem alimentação.
-seja oficiado ao Prefeito Municipal para que informe se haverá
operação Cata Entulho em nosso Município, se positivo, quando?
-seja oficiado ao Prefeito Municipal, por meio do setor competente,
para que informe se existe possibilidade das Secretarias de Saúde
e Educação realizarem parceria entre as Faculdades de Psicolo-
gia e Fonoaudiologia e o Centrinho, visando minimizar a fila de
espera.
-seja oficiado ao Prefeito Municipal e à Secretaria Municipal de
Educação para que informem qual o motivo de ainda não terem
sido preenchidas todas as vagas dos Supervisores de Ensino, bem
como se há previsão para isso.

Alessandro Rios Conforti
-seja oficiado ao Prefeito Municipal, no sentido de informar se é
possível a continuação da Avenida Dr. Antonio Sílvio Cunha Bueno
até a Rua Euclides da Cunha, ligando bairro/centro.
-seja oficiado ao Prefeito Municipal, no sentido de informar se é possí-
vel implantar projeto de horta comunitária no terreno municipal ao lado
do Posto de Saúde (PSF) do Bairro Duílio Gambini/São Rogério.
-seja oficiado ao Secretário Estadual da Cultura do Estado de São
Paulo, no sentido de informar se é possível que a cidade de Avaré
seja contemplada com o programa de doação de livros para a Bibli-
oteca Municipal.
-seja oficiado ao Prefeito Municipal no sentido de informar se é
possível implantar "Parquinho Infantil Acessível" visando proporcio-
nar momentos de lazer e diversão para crianças portadoras de
necessidades especiais.
-seja oficiado aos Diretores da ARTESP para que informem se as
03 Audiências Públicas realizadas em Avaré em 2013 e 2014, em
conjunto com a CCR/SPVIAS e a Frente Parlamentar, referentes à
duplicação da SP 255, foram levadas em consideração ou foram
inócuas no processo.

Carlos Alberto Estati
-seja oficiado ao Secretário Municipal de Saúde para que informe a
esta Casa de Leis por que não estão sendo viabilizadas as coloca-
ções de próteses ortopédicas através do SUS - Sistema único de
Saúde - em nosso município.

Francisco Barreto de Monte Neto
-seja oficiado ao Prefeito Municipal para que, por meio da Secreta-
ria competente, informe a esta Colenda Casa de Leis quando expi-
ra o prazo contratual com a empresa que presta serviço no Aterro
Sanitário, bem como qual o valor mensal contratado.

Marialva Araujo de Souza Biazon
-seja oficiado ao Secretário Municipal de Saúde, Roslindo Wilson
Machado, para que informe a esta Casa de Leis se existe previsão
para o retorno da realização de biópsia aos pacientes do município.
-seja oficiado à Secretária Municipal de Educação para que tome
providências no sentido de viabilizar o conserto da caixa d'água da
CEI Adalgisa Ward, a qual vem apresentando vazamento há dias.

Roberto Araujo
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
pesar pelo falecimento da Senhora IZABEL DE CASTRO LUIZ.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
pesar pelo falecimento do Senhor JOSE DE SOUZA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
pesar pelo falecimento do Senhor JOSE BENEDITO DE SOUZA.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento do Senhor CIRILO RODRIGUES DOS SANTOS.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
pesar pelo falecimento da Senhora PASCHOALINA CAPECCI
NORONHA.

INDICAÇÕES
Jairo Alves de Azevedo-2º Secretário

-por meio do setor competente, para que providencie os reparos
necessários da iluminação da Avenida Donguinha Mercadante, no
Bairro Jardim Paineiras.
-por meio do setor competente, para que seja providenciada a pin-
tura da faixa de pedestres, colocação de placas de sinalização e
instalação de um redutor de velocidade (lombada), em frente à
Escola Celso Ferreira, no Jardim Vera Cruz.

Adalgisa Lopes Ward
-por meio do setor competente, para que realize um projeto para
escoamento de água das chuvas na Avenida Anápolis.
-por meio do setor competente, para que providencie capinação no
final da Rua Piauí, onde não existe passeio público e está com
mato dos dois lados da calçada.
-por meio do setor competente, para que providencie uma cuidadora
para uma aluna da EMEB Fausto Rodrigues com 08 (oito) anos de
idade, portadora de paralisia cerebral e que se utiliza de andador.
-por meio do setor competente, para que providencie iluminação na
Estrada do Canto da Mata.
-por meio do setor competente, para que tome providências em
relação à limpeza dos banheiros do Posto de Saúde da Rua Acre,
portanto solicitamos profissionais habilitados para atender essa
deficiência.
-por meio do setor competente, para que realize pavimentação na
Rua do Posto Ipiranga.
-por meio do setor competente, para que providencie monitoramento
em todas as Praças da cidade e seja realizada a poda adequada
das árvores desses locais.

-por meio do setor competente, para que providencie os profissio-
nais: Psicólogo, Fonoaudiólogo e Terapeuta Educacional para aten-
dimento dos alunos do Centro de Atendimento ao Educando
(Centrinho).
-por meio do setor competente, para que notifique o proprietário do
terreno existente na Rua Eduardo Vicentini, em frente ao número
151, Bairro Colina Verde, que encontra-se com mato alto.
-por meio do setor competente, para que realize a correção necessária
no leito carroçável, em toda extensão do Bairro Terras de São José.
-por meio do setor competente, para que providencie iluminação na
Travessa Major Teobaldo, em frente ao número 82, no Bairro Vila
Martins I.

Alessandro Rios Conforti
-ao Prefeito Municipal para que seja providenciado o serviço de
poda de árvores na Praça Augusto Zanforlim, no Bairro Duilio
Gambini.
-ao Prefeito Municipal para que seja providenciado o serviço de
tapa-buracos na Praça Augusto Zanforlim, no Bairro Duilio Gambini,
onde existem 02 buracos grandes.
-ao Prefeito Municipal para que seja providenciado o serviço de
limpeza da Praça Augusto Zanforlim, no Bairro Duilio Gambini.
-ao Prefeito Municipal para que seja providenciado o serviço de
capinagem da Praça Augusto Zanforlim, no Bairro Duilio Gambini.
-ao Prefeito Municipal para que seja providenciado o serviço de
capinagem e limpeza na entrada do Bairro Duilio Gambini.
-ao Prefeito Municipal para que seja providenciado o serviço de
pavimentação na entrada do Bairro Duilio Gambini e Praça Augusto
Zanforlim, visando o não acumular água.
-Indico ao Prefeito que seja providenciado o serviço de limpeza de
calhas no Posto de Saúde (PSF) do Bairro Duílio Gambini e São
Rogério.
-ao Prefeito Municipal para que seja providenciado o serviço de
poda de árvores do PSF do Bairro Duilio Gambini/São Rogério.
-ao Prefeito Municipal para que seja providenciado o serviço de
retirada de entulhos do terreno municipal ao lado do Posto de Saú-
de (PSF) do Bairro Duilio Gambini/São Rogério.
-ao Prefeito Municipal para que seja realizada fiscalização seguida
de comunicação aos proprietários do terreno que encontra-se atrás
do Posto de Saúde (PSF) do Bairro Duilio Gambini/São Rogério,
para limpeza do local.
-ao Prefeito Municipal para que seja providenciado o serviço de
capinagem e limpeza da esquina da Rua Antonio Cláudio com a
Rua Mazzoni Negrão, no Bairro Duilio Gambini (supostamente área
municipal).
-ao Prefeito Municipal para que seja providenciado o serviço de
limpeza e capinagem da Rua Prof. Oscar Villaça, próximo ao nº
389, no Bairro Duilio Gambini (muro da antiga Cerâmica Panter).
-ao Prefeito Municipal para que seja providenciado o serviço de
retirada de entulhos da Avenida Fuad Haspani, no Bairro Duilio
Gambini.
-ao Prefeito Municipal para que seja providenciado o serviço de
tapa-buracos na Rua Oscar Villaça, no Bairro Duilio Gambini, pró-
ximo ao número 285.
-ao Prefeito Municipal para que seja realizada fiscalização seguida
de comunicação aos proprietários do imóvel que encontra-se na Rua
Oscar Villaça (antiga Cerâmica Panter), para capinagem do local.
-ao Prefeito Municipal para que seja providenciado o serviço de
tapa-buracos na Rua Oscar Villaça, no Bairro Duilio Gambini, pró-
ximo ao nº 305, onde existem 06 buracos.
-ao Prefeito Municipal para que seja providenciado o serviço de insta-
lação de iluminação na pista de skate da Praça do Bairro Cid Ferreira.
-ao Prefeito Municipal para que seja providenciado o serviço de
tapa-buracos na esquina da Rua Oscar Villaça com a Rua Antonio
Claudio, no Bairro Duilio Gambini, onde existem 04 buracos.
-ao Prefeito Municipal para que seja providenciado o serviço de
capinagem da Praça Oscar Villaça, no Bairro Duilio Gambini.
-ao Prefeito Municipal para que seja providenciado o serviço de
tapa-buracos ao redor da Praça Oscar Villaça, no Bairro Duilio
Gambini, onde existem 02 buracos grandes.
-ao Prefeito Municipal para que seja providenciado o serviço de
troca de lâmpadas na Avenida Dr. Miguel Coutinho, no Bairro
Paineiras.
-ao Prefeito Municipal para que seja providenciado o serviço de
troca de lâmpadas na Praça Loja Maçônica Acácia, no Jardim Bo-
tânico.

Ernesto Ferreira de Albuquerque
-providenciar, por meio do setor competente, operação tapa-bura-
cos na Rua Padre Mauricio, especialmente no trecho compreendi-
do entre as Ruas Ciro de Júlio e Abílio Garcia.
-providenciar, por meio do setor competente, limpeza e recolhi-
mento de lixo e entulhos da via pública que liga os Bairros Vera
Cruz e Ipiranga.
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Francisco Barreto de Monte Neto
-para que, por meio do setor competente, providencie a colocação de braços de luz nos postes
localizados na Praça Genésio Ferrante Filho, no Recanto da Vovó Pepina, para implantação de ilumi-
nação pública naquele local.
-para que, por meio do setor competente, providencie a pintura de faixa amarela em frente ao asilo
RAFA (Residência do Amor Fraternal de Avaré), para facilitar o embarque e desembarque dos idosos.

 Ivan Carvalho de Melo
-para que, por meio do setor competente, seja realizada a manutenção do leito carroçável- Operação
tapa buracos- na Rua Getúlio Vargas, em toda sua extensão, no Bairro Vila Jardim.
-para que, por meio do setor competente, seja realizada a manutenção do leito carroçável- Operação
tapa buracos- na Rua Diamantino Armando, n° 101, no Bairro Vila Esperança.
-para que, por meio do setor competente, seja realizada a manutenção do leito carroçável- Operação
tapa buracos- na Rua Professor Oscar Villaça, em toda sua extensão, no Bairro Duílio Gambini.
-para que, por meio do setor competente, seja realizada a manutenção do leito carroçável- Operação
tapa buracos- na Rua Antonieta Paulucci, n° 907, no Bairro Vera Cruz.
-para que, por meio do setor competente, seja realizada a devida reposição de (3) (três) lâmpadas na
Rua Nestor Rodrigues Pedroso, n° 35, no Bairro Duílio Gambini.
-para que, por meio do setor competente, seja realizada a devida reposição de (2) (duas) lâmpadas na
Rua Maria Isabel Domingues Leal, n° 86, no Bairro Duílio Gambini.
-para que, por meio do setor competente, seja realizada a devida reposição de (2) (duas) lâmpadas na
Rua Teresa Cruz Bruno, n° 21, no Bairro Duílio Gambini.
-para que, por meio do setor competente, seja realizada a devida reposição de (2) (duas) lâmpadas na
Avenida Espanha, n° 1070, no Bairro Vera Cruz.

Marialva Araujo de Souza Biazon
-para que estude a possibilidade de viabilizar a instalação de um Ponto de Ônibus no final da Rua
Paulo Fogaça, próximo à área verde, no Bairro Santa Mônica, posto que esta é uma reivindicação de
toda a comunidade do referido bairro.

MOÇÕES
Maioria dos Vereadores

-Moção de aplausos e parabenizações aos integrantes do Corpo de Bombeiros de Avaré, pela come-
moração do Dia do Bombeiro, a qual se realiza todo dia 02 de Julho.
-Moção de aplausos e parabenizações aos moradores do Bairro Jardim Botânico, tendo em vista o
empenho, esforço, zelo e dedicação em planejar, administrar e angariar recursos comunitários em
sistema de "rateio", visando efetuar a operação tapa buracos no referido bairro.
-Moção de aplausos e parabenizações aos moradores do Bairro Porto Seguro, tendo em vista o
empenho, esforço, zelo e dedicação em planejar, administrar e efetuar a limpeza, poda de ramada e
capinagem da entrada principal do referido bairro, em sistema de mutirão.
-Moção de aplausos e parabenizações aos moradores do Bairro Green Village, tendo em vista o
empenho, esforço, zelo e dedicação em planejar, administrar, investir e realizar manutenção de Praça
dentro do bairro, em sistema de "rateio".
-Moção de aplausos e parabenizações ao Grupo de Pesca Tucuna Avaré, tendo em vista que repre-
sentaram a cidade de Avaré no Torneio de Pesca de Tucunaré em Iacanga/SP sendo a delegação que
mais ganhou prêmios, com todas as equipes subindo no pódio.

ATO DA MESA Nº21/2017
(Dispõe sobre a revogação do Ato da Mesa nº19/2017 da Câmara de Vereadores da Estância

Turística de Avaré e dá outras providências)
 A MESA DA CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ, NO USO DE
SUAS ATRIBUIÇÕES REGIMENTAIS E LEGAIS,
D E C L A R A,
Considerando a necessidade de adequação dos requisitos para a designação da função;
Artigo 1º - Fica revogado o Ato da Mesa nº19/2017 em que designava o funcionário Márcio Alexandre
de Andrade para desempenhar a função de membro em exercício de atividade especial da Câmara de
Vereadores da Estância Turística de Avaré.
Artigo 2º - Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação no local de costume, retroagindo seus
efeitos a 1º de junho de 2017.
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, 29 de junho de 2.017.

Publicado e Registrado na Secretaria da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré na
data supra.

ANTONIO ANGELO CICIRELLI
Presidente da Câmara

FLÁVIO EDUARDO
ZANDONÁ

Vice-Presidente

SÉRGIO LUIZ FERNANDES
1º Secretário

JAIRO ALVES DE AZEVEDO
2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 403/2017
"Dispõe sobre alteração do Anexo II da Resolução 386/2014, alterada pela Resolução 398/2016 da

Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré e dá outras providências"

A MESA CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ, usando de suas atri-
buições regimentais e legais,  RESOLVE:-
Artigo 1º - Fica alterado o Anexo II da Resolução 386/2014, alterada pela Resolução 398/2016, pas-
sando o Artigo 1º da Resolução 398/2016 a vigorar com a seguinte redação:

 * Os cargos marcados com (*) deverão ser ocupados exclusivamente por servidores de carreira do
Poder Legislativo.
Artigo 2º - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas eventuais antinomias.
CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ, aos 27 de Junho de 2.017-

ANTONIO ANGELO CICIRELLI
Presidente da Câmara

FLÁVIO EDUARDO
ZANDONÁ

Vice-Presidente

SÉRGIO LUIZ FERNANDES
1º Secretário

JAIRO ALVES DE AZEVEDO
2º Secretário

Publicada e registrada na Secretaria da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré na data supra.
Projeto de Resolução nº 10/2017
Autoria: Mesa Diretora
Aprovado pelo voto da maioria, Emendado, em Sessão Ordinária de 26/06/2017.

AO MUNÍCIPE DE AVARÉ
A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré torna público a relação das proposituras
protocoladas e lidas na sessão ordinária de 26/06/2017, a saber:
A íntegra das proposituras (projetos de leis; projetos de resolução, etc...) pode ser consultada no
portal do poder legislativo www.camaraavare.sp.gov.br através do link "proposituras".
Sugestões para aperfeiçoamento dos procedimentos podem ser enviadas pelo e-mail:
diretoria@camaraavare.sp.gov.br
" Projeto de Decreto Legislativo nº 03/2017
             Autoria: Ver. Sergio Luiz Fernandes
Assunto: Cria o Diploma Forças de Segurança
" Projeto de Decreto Legislativo nº 04/2017
             Autoria: Ver. Sergio Luiz Fernandes
Assunto: Altera o Parágrafo único do Artigo 1° do Decreto Legislativo nº 328/2017
" Projeto de Lei nº 70/2017
             Autoria: Verª. Adalgisa Lopes Ward
Assunto: Dispõe sobre a divulgação e publicação da lista de espera de inscritos para vagas nas
creches (CEIS) e escolas (EMEB) do Município
" Projeto de Lei nº 71/2017
             Autoria: Ver.  Alessandro Rios Conforti
Assunto: Dispõe sobre alteração da redação do Artigo 1º, 2º e 3º da Lei 2.112 de 13 de junho de 2017
e dá outras providências.

EDITAL DE DIVULGAÇÃO – 2ª FASE - T.A.F –
 CONCURSO PUBLICO 006/2016

A Prefeitura da Estância Turística de Avaré, Estado de São Paulo, através da Comissão Examinadora
do Concurso Público nº 006/2016, designada através do Decreto nº 4861. de 12 de junho de 2017,
publicado em 14 de junho de 2017, DIVULGAM o resultado da 2ª Fase – Teste de Aptidão Física –
TAF, realizado em 27/06/2017,  conforme edital de convocação publicado em 14/06/2017– Edição 822.
Do resultado desta fase caberá recurso, observados as normas e procedimentos dos recursos conti-
dos no item 10, do Edital nº 006/2016, publicado em 20 de fevereiro de 2016.
CONDUTOR SOCORRISTA- SAMU
CLASSIF. NOME INSCR. Resultado Final do T.A.F
9º CLAUBER LEANDRO FERREIRA  MEDEIROS 20175 NÃO COMPARECEU – INAPTO
10º SANDRO RODRIGO DA SILVA CARDOZO 20062 APTO
11º PRESTES FILHO 20343 NÃO COMPARECEU – INAPTO
12º SILVANA DE ALMEIDA BUENO 20009 NÃO COMPARECEU – INAPTO
13º AIR JOSE ANTUNES 20338 NÃO COMPARECEU – INAPTO
14º VALDEMIR APARECIDO FERREIRA 20023 APTO
15º JOSE EDUARDO DE MOURA TORRES 20216 APTO
16 JULIANO PALMA ANDRADE 20006 NÃO COMPARECEU – INAPTO
Avaré, 27 de junho de 2017.

COMISSÃO EXAMINADORA DO TAF CONCURSO PUBLICO
DESIGNAÇÃO – DECRETO 4861, de 12/06/2017

CONCURSO PÚBLICO
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LICITAÇÃO

Aviso de Editais
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 116/17 - PROCESSO Nº. 281/17

EXCLUSIVO PARA ME, EPP, MEI.
Objeto: Aquisição de materiais de consumo e equipamentos para
uso do setor de marcenaria e serralheria da Garagem Municipal.
Recebimento das Propostas: 17 de agosto de 2.017 das 10 horas
até 29 de agosto de 2.017 às 08 horas.
Abertura das Propostas: 29 de agosto de 2.017 das 08h30 min às
09h30 min.
Início da Sessão: 29 de agosto de 2017  às 10h30 min.
Informações: Dep. Licitação - Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax 14) 3711-2500 - Ramal 233 - www.bllcompras.org.br - Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 30 de junho de 2017 - Olga
Mitiko Hata - Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 100/17 - PROCESSO Nº. 277/17
Objeto: Aquisição de viatura orgânica para o Corpo de Bombeiros
de Avaré
Data de Encerramento: 17 de julho de 2.017 das 14h30min às 15
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 17 de julho de 2.017 às 15 horas.
Informações: Dep. Licitação - Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 - Ramal 216 - www.avare.sp.gov.br/home - Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré, 28 de junho de 2.017 -
Crislaine Aparecida Santos - Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 101/17 - PROCESSO Nº. 278/17
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI

Objeto: Aquisição de placas informativas para serem colocadas
em diversos locais da cidade
Data de Encerramento: 18 de julho de 2.017 das 09h30min às 10
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 18 de julho de 2.017 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação - Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 - Ramal 216 - www.avare.sp.gov.br/home - Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré, 30 de junho de 2.017 -
Crislaine Aparecida Santos - Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 102/17 - PROCESSO Nº. 279/17
Objeto: Registro de preços para futura aquisição de relógios de
ponto para vários setores e secretarias da municipalidade
Data de Encerramento: 18 de julho de 2.017 das 14h30min às 15
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 18 de julho de 2.017 às 15 horas.
Informações: Dep. Licitação - Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 - Ramal 216 - www.avare.sp.gov.br/home - Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré, 30 de junho de 2.017 -
Crislaine Aparecida Santos - Pregoeira.

II REPETIÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 068/17 -
PROCESSO Nº. 190/17

Objeto: Aquisição de madeiras para a Secretaria Municipal de Pla-
nejamento e Transportes
Data de Encerramento: 17 de julho de 2.017 das 09h30min às 10
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 17 de julho de 2.017 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação - Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 - Ramal 216 - www.avare.sp.gov.br/home - Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré, 27 de junho de 2.017 -
Crislaine Aparecida Santos - Pregoeira.

II REPETIÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 055/17 -
PROCESSO Nº. 167/17

Objeto: Registro de preços para eventual fornecimento de marmi-
tas para o Pronto Socorro Municipal, SAMU, DST/AIDS, CAPS,
Vigilância Epidemiológica e VISA
Data de Encerramento: 13 de julho de 2.017 das 14h30min às 15
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 13 de julho de 2.017 às 15 horas.
Informações: Dep. Licitação - Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 - Ramal 216 - www.avare.sp.gov.br/home - Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré, 28 de junho de 2.017 -
Crislaine Aparecida Santos - Pregoeira.

REPETIÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 076/17 -
PROCESSO Nº. 205/17

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura de
hortifrútis para o preparo de refeições aos internos assistidos pela
SEMADS
Data de Encerramento: 14 de julho de 2.017 das 09h30min às 10
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 14 de julho de 2.017 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação - Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 - Ramal 216 - www.avare.sp.gov.br/home - Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré, 28 de junho de 2.017 -
Crislaine Aparecida Santos - Pregoeira.

IV REPETIÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 050/17 -
PROCESSO Nº. 149/17

Objeto: Registro de preços para realização de exames de
ecocardiograma, holter 24 horas e teste ergométrico
Data de Encerramento: 14 de julho de 2.017 das 14h30min às 15
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 14 de julho de 2.017 às 15 horas.
Informações: Dep. Licitação - Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 - Ramal 216 - www.avare.sp.gov.br/home - Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré, 27 de junho de 2.017 -
Crislaine Aparecida Santos - Pregoeira.

REPETIÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 092/17 -
PROCESSO Nº. 250/17

Objeto: Aquisição de rádio para enlace wifi para a Educação
Data de Encerramento: 19 de julho de 2.017 das 09h30min às 10
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 19 de julho de 2.017 às 10 horas.
Informações: Dep. Licitação - Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 - Ramal 216 - www.avare.sp.gov.br/home - Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré, 30 de junho de 2.017 -
Crislaine Aparecida Santos - Pregoeira.

TERMO DE DELIBERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 113/17 - PROCESSO N° 266/17

Analisando os autos, nesta data, foram verificadas divergências
quanto a publicação do Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 113/
17 - PROCESSO Nº 266/17, motivo pelo qual, a Senhora OLGA
MITIKO HATA, Pregoeira Oficial, no uso de suas atribuições le-
gais, DETERMINA a rerratificação do edital nos termos a serem
conferidos no site: www.avare.sp.gov.br e www.bllcompras.org.br
Assim, nos moldes do artigo 21, inciso 4º da Lei  8.666/93 c/c Lei 10.520 de 17
de julho de 2002, mantém-se o dia 06 de julho de 2017, às 14 horas, para início
da sessão. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 27 de junho de 2017.

PREGÃO PRESENCIAL N° 096/17 - PROCESSO N° 269/17
Analisando os autos do processo em epígrafe, a Senhora
CRISLAINE APARECIDA SANTOS, Pregoeira Oficial, no uso de
suas atribuições legais, DETERMINA a rerratificação do edital nos
termos a serem conferidos no site: www.avare.sp.gov.br.
Assim, nos moldes do artigo 21, inciso 4º da Lei  8.666/93 c/c Lei
10.520 de 17 de julho de 2002, fixa-se o dia 13 de julho de 2017, às
10 horas para início da sessão.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 29 de junho de 2017.

TERMO DE REVOGAÇÃO
Fica REVOGADO o item 01 do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 062/17 -
Processo nº. 154/17, objetivando aquisição de lanternas, fragmentadora
de papel e caixa plástica com tampa para a VISA, conforme preceitua
o artigo 49, primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supre-
mo Tribunal Federal. Revogado em: 07/06/17. Joselyr Benedito Costa
Silvestre - Prefeito da Estância Turística de Avaré.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL Nº. 084/17 - PROCESSO nº. 217/17, objetivando o
registro de preços para eventual contratação de empresa para aná-
lise e emissão de laudos de exames anatomopatológico,
citopatológico, determinação de receptores tumorais e imuno-
histoquímica de neoplasias malignas, conforme preceitua o artigo
49, primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo
Tribunal Federal - Revogada em: 23/06/2017 - Roslindo Wilson
Machado - Secretário Municipal de Saúde.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL Nº. 085/17 - PROCESSO nº. 233/17, objetivando a
aquisição de calibração de equipamentos de exames de emissões
otoacústicas Otoread - Caisma, conforme preceitua o artigo 49,
primeira parte da Lei 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo Tribu-
nal Federal - Revogada em: 22/06/2017 - Roslindo Wilson Macha-
do - Secretário Municipal de Saúde.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
Joselyr Benedito Costa Silvestre - Prefeito da Estância Turística de
Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, con-
forme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/
02 HOMOLOGA as empresas ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP
(lote 01), ATACADÃO LOGÍSTICA E ALIMENTOS EIRELI - ME (lo-
tes 05 e 06) e DELTA DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - EPP
(lotes 02, 03 e 04), objetivando o registro de preços para eventual
aquisição de carne bovina, filé de merluza e peito de frango para
Merenda Escolar e Internos dos Equipamentos Municipais, relativa
ao Pregão Eletrônico nº. 057/17 - Processo nº. 145/17 - Homologa-
do em: 23/06/2017.

Joselyr Benedito Costa Silvestre - Prefeito da Estância Turística de
Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, con-
forme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/
02 HOMOLOGA a empresa DELTA DISTRIBUIDORA COMERCIAL
LTDA - EPP, objetivando o registro de preços para eventual aquisi-
ção de materiais elétricos para manutenção de prédios públicos,
relativa ao Pregão Eletrônico nº. 076/17 - Processo nº. 185/17 -
Homologado em: 14/06/2017.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
MURILO DANIEL DA SILVA - 1º Tenente PM - Cmt PB do Corpo de
Bombeiros da Estância Turística de Avaré, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelo Decreto nº 4.813/17, conforme o disposto no
artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a
Empresa CASA DO TURISMO E VIAGENS LTDA ME, referente a
contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento
com o fornecimento de 02 pacotes de viagens para os profissionais do
Corpo de Bombeiros de Avaré, relativa ao Pregão Presencial nº. 071/
17 - Processo nº. 193/17 - Homologado em: 23/06/2017.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 041/17 - Processo nº. 232/17

Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa ANDRÉ RICARDO
DA SILVA PADILHA & CIA TACÓGRAGOS LTDA ME, com valor
total de R$ 15.228,12 (Quinze mil, duzentos e vinte e oito reais e
doze centavos), objetivando o serviço de selagem, ensaio e
calibração (calibração, adequação preventiva ou aferição) de
tacógrafo marca SEVA e VDO, com fulcro no artigo 24 da Lei Fede-
ral 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 23 de junho
de 2.017 - Josiane Aparecida Lopes de Medeiros - Secretária Muni-
cipal de Educação da Estância Turística de Avaré.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREGÃO
ELETRÔNICO

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 057/17 - Processo nº. 145/17
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP (lote 01).
Valor Global: R$ 1.188.978,75 (um milhão, cento e oitenta e oito
mil, novecentos e setenta e oito reais e setenta e cinco centavos).
Detentora: ATACADÃO LOGÍSTICA E ALIMENTOS EIRELI - ME
(lotes 05 e 06).
Valor Global: R$ 325.950,00 (trezentos e vinte e cinco mil, nove-
centos e cinquenta reais).
Detentora: DELTA DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - EPP (lo-
tes 02, 03 e 04)
Valor Global: R$ 986.060,00 (novecentos e oitenta e seis mil e
sessenta reais).
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de  carne bovi-
na, filé de merluza e peito de frango para Merenda Escolar e Inter-
nos dos Equipamentos Municipais.
Data da Assinatura da Ata de Registro: 23/06/2017

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 076/17 - Processo nº. 185/17
Órgão Gerenciador: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Detentora: DELTA DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - EPP
Valor Global: R$ 502.555,04 (quinhentos e dois mil, quinhentos e
cinquenta e cinco reais e quatro centavos).
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de  materiais
elétricos para manutenção de prédios públicos.
Data da Assinatura da Ata de Registro: 14/06/2017

EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA
Modalidade: Dispensa nº. 041/17 - Processo nº. 232/17
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: ANDRÉ RICARDO DA SILVA PADILHA & CIA
TACÓGRAGOS LTDA ME
Objeto: Serviço de selagem, ensaio e calibração (calibração, ade-
quação preventiva ou aferição) de tacógrafo marca SEVA e VDO
Valor Global: R$ 15.228,12 (Quinze mil, duzentos e vinte e oito
reais e doze centavos)
Data da Assinatura do Contrato: 23/06/2.017
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EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL
Modalidade: Pregão Presencial nº. 071/17 - Processo nº. 193/17
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: CASA DO TURISMO E VIAGENS LTDA ME
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de
agenciamento com o fornecimento de 02 pacotes de viagens para
os profissionais do Corpo de Bombeiros de Avaré
Valor Global: R$ 39.990,00 (trinta e nove mil novecentos e noventa reais)
Data da Assinatura do Contrato: 23/06/2017

TERMO DE PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONCORRÊNCIA
PÚBLICA Nº 002/16 - Processo nº. 058/16, (Contrato n° 238/16),
que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a
empresa FX-ENGE PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA, objetivando
a fornecimento de mão de obra, materiais, máquinas e serviços
para execução de obras de infraestrutura em vias do Bairro Ipiranga,
com prorrogação até 14 de janeiro de 2.018, assim como fica pror-
rogado o prazo de execução da obra para igual data. Joselyr Bene-
dito Costa Silvestre - Prefeito da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO E REQUILIBRADO ECONOMICAMENTE-
FINANCEIRAMENTE, o contrato na modalidade CONCORRÊNCIA
PÚBLICA Nº 010/14 - Processo nº. 362/14, (Contrato n° 070/15),
que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a
empresa IFS - DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA EPP, objetivando
a realização de plantões médicos de urgência e emergência no
Pronto Socorro Municipal e/ou UPA (Unidade de Pronto Atendi-
mento), com prorrogação até 23 de junho de 2.018, com valor glo-
bal de R$ 6.076.057,05 (Seis milhões, setenta e seis mil, cinquenta
e sete reais e cinco centavos). Roslindo Wilson Machado - Secre-
tário Municipal da Saúde da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL Nº 053/14 - Processo nº. 150/14, (Contrato nº 190/
14), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a
empresa MALUF & TINÓS LTDA - EPP, objetivando a locação de
computadores e notebook para os departamentos da Secretaria
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, conforme solici-
tação da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento
Social com prorrogação do prazo até 26 de junho de 2018, com valor
de R$ 12.282,96 (Doze mil, duzentos e oitenta e dois reais e noventa
e seis centavos). - Érica Alessandra Alves - Secretária Municipal de
Assistência e Desenvolvimento Social da Estância Turística de Avaré.

Fica PRORROGADO e REAJUSTADO o contrato na modalidade
TOMADA DE PREÇOS Nº 013/15 - Processo nº. 176/15, (Contrato nº
252/15), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e
a empresa ECCO NATURA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, objetivando
o fornecimento de mão de obra, materiais, máquinas, equipamentos e
serviços para execução do término da construção da cobertura da
Piscina do C.S.U., com prorrogação do prazo até 20 de setembro de
2017, com valor de reajuste de R$ 11.369,68 (Onze mil, trezentos e
sessenta e nove reais e sessenta e oito centavos) - Joselyr Benedito
Costa Silvestre - Prefeito da Estância Turística de Avaré.

TERMO DE RESCISÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/16 - Processo nº 283/16 (Con-
trato n° 448/16) fica rescindido unilateralmente o Contrato nº 448/
16, referente à Concorrência Pública 005/16 - Processo 283/16,
que originou a contratação da empresa Bomporto Construções e
Empreendimentos Ltda Epp para o fornecimento de mão-de-obra,
materiais, máquinas, equipamentos e serviços, objetivando execu-
ção da reforma da EMEB "Prof. Flávio Nascimento" - Rua Bastos
Cruz, nº 2.400, Vila Timóteo, Avaré/SP, de acordo com o artigo 78,
inciso XII c/c 79, inciso I, § 1º da Lei 8.666/93. - Assinatura do
Termo de Rescisão em: 27/06/2.017.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/17 - Processo nº 001/17 (Contrato
n° 022/17) fica rescindido unilateralmente o Contrato nº 022/17,
referente ao Pregão Presencial 001/17 - Processo 001/17, que ori-
ginou a contratação da empresa Carlos Magno Comércio de Com-
bustíveis Eireli Epp para o fornecimento de óleo diesel S-10 para
abastecer veículos das Secretarias Municipais de Educação, Saú-
de, Meio Ambiente, Planejamento e Transportes e Esportes e Cen-
tral de Alimentação, de acordo com o artigo 79, inciso II, § 1º da Lei
8.666/93. - Assinatura do Termo de Rescisão em: 30/06/2.017.

TERMO DE SUSPENSÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/16 - PROCESSO Nº 058/16
Considerando a Comunicação Interna n° 412861 da Secretária de Pla-
nejamento e Transportes, fica SUSPENSO o prazo do contrato por
120 (Cento e vinte) dias do processo licitatório da CONCORRÊNCIA
PÚBLICA Nº 002/16 - PROCESSO Nº 058/16, objetivando a execu-
ção de obras de infraestrutura em vias do Bairro Ipiranga. Prefeitura da
Estância Turística de Avaré, 14 de junho de 2.017. Joselyr Benedito
Costa Silvestre - Prefeito da Estância Turística de Avaré.

JUSTIFICATIVAS

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de aquisição Emergêncial de medicamen-
tos para atender pacientes de Mandado Judicial.
Fornecedor : Elfa Medicamentos Ltda
Valor : R$  21.552,27
  Avaré, 30 de Junho de 2017

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de locação de  multifuncionais e manuten-
ção de copiadora, tal quebra de ordem cronológica se faz necessá-
ria para a bom funcionamento dos serviços administrativos da
municipalidade.
Fornecedor : Maluf & Tinos Ltda ME
Empenho(s): 8685/2016, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 302,
255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 278, 287, 250, 251,
252, 253, 254, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273,
274, 275, 276, 277, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 288,
289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 302,
255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 278, 287/2017
Valor : R$ 38.624,91
 Avaré, 30 de Junho de 2017

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

   Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de
pagamentos por se tratar de fornecimento de   carne bovina, tal
quebra de ordem cronológica se faz necessária para o fornecimen-
to de alimentação para ações assistenciais.
Fornecedor : Acer Alimentos Eireli epp
Empenho(s): 819/2017
Valor : R$ 5.625,00
Avaré, 30 de Junho de 2017

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
 (inversão de ordem cronológica de pagamento)

  Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de
pagamentos por se tratar de fornecimento de gêneros alimentícios
estocáveis, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para
Manutenção dos Serviços Administrativos..
Fornecedor : Nutri House  Alimentos Ltda EPP
Empenho(s) : 1585/2017
Valor : R$ 451,80
Avaré, 30 de Junho de 2017

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
 (inversão de ordem cronológica de pagamento)

  Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de
pagamentos por se tratar de fornecimento de oxigênio e gás medi-
cinal, locação de cilindros para atendimento de pacientes Home
Care, PSM, UBS, SAMU, USF e Ambulância.
Fornecedor : White Martins Gases Indtrs S/A
Empenho(s) : 789/2017
Valor : 31.047,40
 Avaré, 30 de Junho de 2017

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica para
pagamento por se tratar de aquisição de portas e fechaduras. Tal
quebra de ordem cronológica se faz necessária para a manuten-
ção do funcionamento das EMEBS Ensino Infantil..
Fornecedor: LISIANE TASSO GUITES MERELES
Empenho(s): 16480/2016
Valor : R$ 4.287,28
Avaré,30 de junho de 2017

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de transporte de pacientes de Avaré para Botucatu,
tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para transportar as
pessoas que fazem tratamento médico fora do município.
Fornecedor : Rápido SumaréLtda.
Empenho(s) :5136, 4623, 3620/2017
Valor : R$ 124.493,19
Avaré, 30 de Junho de 2017

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

 Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de
pagamentos por se tratar de Plantões Médicos de Urgência  e
Emergência no Pronto Socorro Municipal.
Fornecedor:   IFS-DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA EPP
Empenho(s) : 633/2017
Valor : R$ 474.050,25
 Avaré, 30 de Junho de 2017

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar aquisição de colar cervical para o Pronto
Socorro, tal quebra se faz necessária para um bom atendimento
da municipalidade.
Fornecedor : Cemed Comércio Importação Exportação e Distribuição
Empenho(s) : 3129/2017
Valor : R$ 882,00
 Avaré,  30 de Junho de 2017

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de aulas de violão nas Oficinas Culturais
José Reis Filho.
Fornecedor : Edimilson Guidotti Sabino
Empenho(s) : 4802/2017
Valor : R$ 1.007,50
Avaré, 30 de Junho de 2017

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da  ordem cronológica para
pagamentos por se tratar de aquisição emergêncial de medica-
mentos para atendimento de mandado judicial.
Fornecedor : FARMÁCIA BS LTDA
Empenho(s): 5126/2017
Valor : R$ 900,00
Avaré, 30 de Junho de 2017

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal
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JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de aulas de dança infantil, juvenil e melhor
idade para a Secretaria da Cultura.
Fornecedor : IGO DE OLIVEIRA BRITO
Empenho(s) : 5941/2017
Valor : R$ 1.200,00
Avaré, 30 de Junho de 2017

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de fornecimento  de cotas de gás, tal que-
bra de ordem cronológica se faz necessária para o manutenção
divisão de serviços municipais.
Fornecedor : Evelyn Cristina Torcineli- ME
Empenho(s) : 6362, 6354, 6669, 3321, 4614, 6363, 4967, 4615,
5059, 4616, 5058, 4966, 3444, 6696, 5123, 5122, 5124,/2017
Valor : R$ 22.067,00
Avaré, 30 de Junho de 2017

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
 (inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,  vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de de serviço de impressão do Semanário
Oficial, tal quebra de ordem cronológica é necessária para a manu-
tenção dos serviços de impressão do Semanário Oficial, publica-
ção indispensável dos atos do Poder Público Municipal.
Fornecedor : Editora Vieira Aires Ltda.
Empenho(s) : 247/2017
Valor : R$ 2.305,50
Avaré,  30 de Junho  de 2017

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de serviços prestado com aulas de Teatro nas
Oficinas Culturais José Reis Filho, tal quebra de ordem cronológica
se faz necessário para atender os Projetos de Arte e Cultura.
Fornecedor : Giovana de Fátima Sgarbi Augusto
Empenho(s) : 4789/2017
Valor : R$ 1.200,00
Avaré, 30 de junho de 2017

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
 (inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de  serviço prestado com publicação, tal
quebra de ordem cronológica se faz necessária para a publicação
de editais da Municipalidade.
Fornecedor : Imprensa Oficial Estado S.A
Empenho(s) : 8190, 8261/2017
Valor : R$ 13.681,00
Avaré, 30 de Junho de 2017

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
 (inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de  serviço prestado com publicação, tal
quebra de ordem cronológica se faz necessária por se tratar de
serviço prestado com publicações  de editais da Municipalidade.
Fornecedor : Kali Propaganda e Publicidade Eirelei Epp
Empenho(s) : 8193, 8263/2017
Valor : R$ 5.355,00
Avaré, 30 de junho de 2017

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
 (inversão de ordem cronológica de pagamento)

 Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de
pagamentos por se tratar de Ministrar Aulas de Manequim, Passa-
rela, Postura e Comportamento para Infantil, Juvenil e Melhor Idade
nas Oficinas Culturais “José Reis Filho”.
Fornecedor : Salete Aparecida de Oliveira Teixeira
Empenho(s) : 5139/2017
Valor : R$ 1.200,00
Avaré, 30 de Junho de 2017

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

COMUNICADOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
MUNICIPAL DE AVARÉ

AUTORIZAÇÃO COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS CON-
TROLADOS
A Vigilância Sanitária do Município da Estância Turística de Avaré,
através de sua Coordenadora, no uso de suas atribuições e aten-
dendo ao disposto do Art. 124 da Portaria nº 06 de 29/05/1999
SVS/MS, que aprova a Instrução Normativa da Portaria SVS/MS
nº 344 de 12/05/1998, faz publicar a aprovação do Cadastro do
estabelecimento abaixo denominado, autorizando este
comercializar medicamentos de uso sistêmico lista C2 substânci-
as RETINÓIDE e Lista A das substancias psicotrópicas:

DADOS DO ESTABELECIMENTO
Razão Social: DROGA EX LTDA
Nome de Fantasia: DROGARIAS BIFARMA
CNPJ nº: 02.743.218/0022-96
Endereço: PRAÇA PADRE TAVARES, 142 - CENTRO
QUANTIDADE ESTIMADA DE VENDAS MEDICAMENTOS
Isotretinoina: 10mg com 30 comprimidos - 4 caixas / mês - Labora-
tório G. Nova Quimica
Isotretinoina: 20mg com 30 comprimidos - 4 caixas / mês - Labora-
tório G. Germed
Isotretinoina: 20mg com 30 comprimidos - 4 caixas / mês - Labora-
tório G. Val (Zydus)
Isotretinoina: 20mg com 30 comprimidos - 4 caixas / mês - Labora-
tório G. Nova Quimica
Ritalina: 10mg com 30 comprimidos - 4 caixas / mês - Laboratório
Novartis Etico
Ritalina: 10mg com 60 comprimidos - 4 caixas / mês - Laboratório
Novartins
Ritalina LA: 10mg com 30 comprimidos - 4 caixas / mês - Labora-
tório Novartins
Ritalina LA: 30mg com 30 comprimidos - 4 caixas / mês - Labora-
tório Novartins
Roacutan: 20mg com 30 comprimidos - 4 caixas /mês - Laborató-
rio Roche
O cadastro acima citado só perderá validade quando houver mu-
danças de quantidade em estoque, ou mudança de endereço e/ou
razão social. Para acréscimo de medicamentos ao cadastro deve-
rá ser requerido alteração no mesmo.

AVISOS
Produtos da Vic Pharma são suspensos
Ação da vigilância sanitária de São Paulo baseou a suspensão de
30 medicamentos fabricados pela empresa Vic Pharma.
A Anvisa suspendeu a fabricação e o comércio de 30 medicamen-
tos da empresa Vic Pharma Indústria e Comércio Ltda. A suspen-
são dos produtos foi publicada no Diário Oficial da União (DOU)
desta terça-feira (2/5).
De acordo com uma inspeção investigativa realizada nos dias 11 e
12 de abril de 2017, uma série de não conformidades quanto às
Boas Práticas de Fabricação de medicamentos foi constatada na
empresa Vic Pharma. A vigilância sanitária municipal de
Taquaritinga/SP, diante do cenário, havia determinado a suspen-
são dos medicamentos.
Confira a lista completa dos produtos suspensos:
Solução de peróxido de hidrogênio 3% Água oxigenada 10 volumes
Pó de alúmen de potássio Pedra ume
Gliconato de clorexidina 2% (solução com tensoativos) Chlorohex
Éter alcoolizado Éter etilico 35/ VicRemov
Cristais de sulfato de magnésio Sulfato de magnésio
Vaselina líquida 100% Vaselina liquida
Álcool etílico 70% (gel) Álcool gel Quality
Iodopolividona 10% (solução aquosa) Povidinetopico
Talco mentolado Talco mentolado
Solução de iodo 2% Tintura de iodo
Solução de ácido bórico 3% Água boricada 3%

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

COMUNICADO
Conforme Resolução Normativa nº 04, de 12 de novembro de 2016
que dispõe sobre o Regulamento de atribuição de aulas, salas e
unidades escolares para o ano letivo de 2017,  a Secretaria da
Educação informa o cronograma de atribuição de aulas da modali-
dade EJA para o segundo semestre:
-Dia 05 de julho na sede,  para os titulares de aulas e
-Dia 21 às 17:30 h na Secretaria Municipal de Educação,  atribui-
ção de aulas remanescentes e ou em substituição nas diversas
unidades escolares para complementação de jornada, obedecen-
do a lista classificatória por tempo de serviço e títulos. Atribuição
de aulas do componente curricular e ou afins para carga suplemen-
tar, obedecendo a lista classificatória.

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

COMUNICADO
Comunico aos interessados em participar do Conselho de Alimen-
tação Escolar CAE – Avaré que a Secretaria Municipal da Educa-
ção estará recebendo nomes para compor o segmento Sociedade
Civil, sendo 02 (dois) Titulares e  02 (dois) Suplentes.
Requisito : ser membro de qualquer Instituição da Sociedade Civil.
Inscrição: enviar nome, dados pessoais, endereço e e-mail na Se-
cretaria Municipal da Educação entre os dias 03 e 04 de julho das
8 h às 17h, Rua Pernambuco nº 1065 – Centro - Avaré
Estância Turística de Avaré, 29 de junho de 2017.

JOSIANE APARECIDA LOPES DE MEDEIROS
Secretária Municipal da Educação

DELIBERAÇÃO - CME - Nº 001/2017
 APROVADO EM 29/04/2017

Assunto: Dispõe sobre a idade mínima para matrícula em cursos
de Educação de Jovens e Adultos - EJA mantidos pelas escolas da
Rede Municipal de Ensino e sobre a participação em exames de
certificação nessa modalidade de educação.
Interessado:  Secretaria Municipal de Educação.
Relatoras: Maria José da Cunha, Fátima Cristina Veiga Benini e
Irani Montanha Guardiola.
O Conselho Municipal de Educação de Avaré, nos termos do inciso
I do artigo 1º da Municipal nº 2001 de 26/04/2016, considerando o
disposto na Deliberação CEE 124/2014, que trata dos mínimos de
idade exigidos para matrícula em cursos da Educação de Jovens e
Adultos - EJA.
DELIBERA:
Artigo 1º - A matrícula, inicial ou em continuidade, em qualquer
termo do curso presencial de Educação de Jovens e Adultos - EJA
mantido por escolas da Rede Municipal de Ensino, far-se-á medi-
ante comprovação, no ato da matrícula, da idade do interessado,
na seguinte conformidade:
 - Para os anos iniciais e finais do Ensino Fundamental, mínimo de
15 (quinze) anos completos.
Artigo 2º - Esta Deliberação entra em vigor na data da publicação
de sua homologação, ficando revogadas as disposições em con-
trário, em especial a Deliberação CME nº 04/2012.
DELIBERAÇÃO DE PLENARIA.
O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimi-
dade, a presente Deliberação.
Estância Turística de Avaré, 29 de junho de 2017.

MARIA JOSÉ DA CUNHA
RG:- 15.754.623-8

Presidente do Conselho Municipal da Educação (CME).

Iodopolividona 10% (solução hidroalcoólica) Povidine tintura
Álcool iodado 0,1% Álcool iodado
Pasta d'água Pasta d agua
Óleo de rícino 100% Óleo de rícino
Gliconato de clorexidina 1% (solução aquosa) Chlorohex
Óleo mineral 100% Óleo mineral
Bicarbonato de sódio (pó) Bicarbonato de sódio
Álcool etílico 70% Álcool 70 Quality
Carbonato de cálcio (pó) Carbonato de cálcio
Solução de benjoim (sumatrabenzoin) 20% Tintura de benjoim
Gliconato de clorexidina 4% (solução com tensoativos) Chlorohex
Solução de hipoclorito de sódio Líquido de Dakin
Solução antimicótica com iodo U n h a p lv s
Glicerina Glicerina
Gliconato de clorexidina 0,5% (solução aquosa) Chlorohex
Iodopolividona 10% (solução com tensoativos) Povidinedermo suave
Água purificada Água desmineralizada
Vaselina sólida 100% Vaselina solida
Solução de iodo 5% Tintura iodo 5% Vansil
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MINISTÉRIO PÚBLICO

AVARÉ, 1° DE JULHO DE 2017SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ - N° 82422



RELAÇÃO DE PROJETOS C/ COMUNIQUE-SE
De 01 de junho  a  14  de junho

Nº PROC. PROPRIETÁRIO ENDEREÇO INSCR. CADASTRAL PROJETO
1 028/13 José Benedito Bassani Rua Pref. Arthur de Carvalho, 190 2.112.040.000 Desdobro
2 079/17 Orestes Quercia da Cunha Rua Krakóvia, 213 4.411.019.000 Construção
3 441/16 Adriel Genival Nunes Rua Emilio Lombardi, 83 5.268.080.000 Construção
4 303/15 Roberto Minoru Hirata Rua Marcelo M de Almeida, 46 5.366.005.000 Construção
5 137/17 Paulo Fernando F Motta Rua Victor Ramos Fernands, 140 4.408.001.000 Construção
6 061/17 Paulo Roberto Vasconcelos Paulucci Av. Eng. Gilberto Azevedo de Maio, 601 4.188.012.000 Regularização
7 022/17 Nivaldo Minardi Rua Capitão Israel, 322 5.102.003.000 Construção
Avaré, 14 de junho de 2017

Arq. Urb. Paulo Estevan Katz Vizeu      Eng. Civil Fabiano Peres Ramos

SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

RELAÇÃO DE PROJETOS APROVADOS
De 01 de junho 15  de junho

Nº PROC. NOME ENDEREÇO INSCR. CADASTRAL PROJETO
1 072/16 RENATO CARLOS R BARDARÓ Av. Joselyr de Moura Bastos, 330 2.161.020.000 Construção
2 417/16 ANTONIO RICARDO FILHO Rua Ester Curiati Bueno, 147 4.747.016.000 Construção
3 118/17 LUIZ EDUARDO REMOLI Rua 40, Quadra 36, Lote 13 5.036.013.000 Construção
4 017/17 LOURDES DA SILVA FUOCIOLO Rua Waikiki, 828 8.070.003.000 Desdobro
5 062/17 ROGÉRIO R DOS SANTOS Rua Otacilio Nunes Duarte, 707 I.048.004.000 Construção
6 011/17 LUIZ GUSTAVO DE LIMA TELLES Rua 06 G.045.005.000 Construção
7 130/17 JOSÉ OCTAVIO DE CARVALHO Rua Hermínia R Marcondes, 6 5.345.004.000 Construção
8 073/17 JOÃO CARLOS MARCUSSO Rua São João Evangelista, 27 4.270.001.000 Construção
9 135/17 ELIEZER MARTINS DOS SANTOS Rua Antonio Rodrigo Porto, 627 I.049.012.000 Construção
10 136/17 LUIZ EDUARDO MARTINS Rua Francisco Pereira L Sobrinho, 93 4.546.007.000 Construção
11 095/17 ARLETE COURAS BATISTA Rua João Antonio Martins, 111 5.325.010.000 Construção
12 107/17 JAQUELINE C DE OLIVEIRA Rua Tereza Lobo Catib, 45 4.689.004.000 Regularização
13 108/17 JAQUELINE C DE OLIVEIRA Rua Tereza Lobo Catib, 37 4.689.005.000 Regularização
Avaré, 14 de junho de 2017

Arq. Urb. Paulo Estevan Katz Vizeu      Eng. Civil Fabiano Peres Ramos
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PORTARIA

Portaria nº 9.088 de 30 de junho de 2017.
(Dispõe sobre determinação)

Considerando o preconizado no artigo 113 da Lei Orgânica Munici-
pal, que a Prefeitura e a Câmara são obrigadas a fornecer a qual-
quer interessado, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, certidões
dos atos, contratos e decisões, desde que requeridas para fim de
direito determinado, sob pena de responsabilidade da autoridade
ou servidor que negar ou retardar a sua expedição. No mesmo
prazo, deverão atender às requisições judiciais, se outro não for
fixado pelo Juiz;
Considerando que artigo 79 da Lei Orgânica Municipal estabelece
que a Administração Pública direta e indireta, de qualquer dos Po-
deres do Município, obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, razoabilidade,
finalidade, motivação e interesse público e também, ao seguinte;
Considerando que chegou ao conhecimento do Prefeito Municipal
que as secretarias municipais não estão observando os prazos
fixados para as respostas legais, ora por determinação interna e
também das autoridades constituídas e órgãos de controle, o que
pode acarretar responsabilidades civil e criminal dos responsáveis
e ainda prejuízos ao município de Avaré com a aplicação de pena-
lidades e multa;

Considerando que o artigo 162 do Estatuto dos servidores estabe-
lece que são deveres dos funcionários, o que deve ser aplicado por
analogia aos agentes políticos, a exemplo:
Art. 162 - …
 II - Cumprir as determinações superiores representando, imediata-
mente ilegais;
 III - Executar os serviços que lhe competir e desempenhar com
zelo e presteza, os trabalhos de que for incumbido;
 X - Atender, com preferência a qualquer serviço, as requisições de
documentos, papeis, informações ou providenciar, destinadas a
defesa da fazenda municipal.
XIV - Manter observância as normas legais e regulamentares;
XV - Atender com presteza;
b) - A expedição de certidões requeridas para a defesa de direito ou
esclarecimentos de situações de interesse pessoal; (grifei)

 Considerando finalmente o estabelecido no artigo 3° da Lei de
Introdução às normas do Direito Brasileiro, que ninguém se escu-
sa de cumprir a lei, alegando que não a conhece.
Fica determinado a todos os setores da Administração o fiel cum-
primento dos prazos legalmente estabelecidos, ou outros fixados
pelas autoridades, em especial dos processos judiciais e adminis-
trativos perante os órgãos de controle, sob pena de responsabilização
do agente que der causa ao descumprimento ou opor resistência
injustificada.
REGISTRE-SE     E     CUMPRA-SE.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 30 de junho de 2017.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
PREFEITO
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SERVIÇOS

Nos últimos dias, a Prefei-
tura de Avaré intensificou os
trabalhos de manutenção por
toda a cidade. Limpeza e recu-
peração de calçadas, correção
de lajotas do calçamento, ni-
velamento de estradas rurais
além de reforçar a Operação

Prefeitura intensifica trabalhos de
manutenção  e melhorias na cidade

Tapa Buracos que esta utilizan-
do equipes em horário esten-
dido para agilizar os trabalhos.

Melhorias
Para melhorar a estrutu-

ra da Garagem Municipal, um
novo Tanque de Combustível
foi instalado para armazenar

o Diesel S-10 utilizado pela
frota. A instalação foi provi-
denciada pela empresa ga-
nhadora do processo licitató-
rio para o fornecimento do
Diesel. Além do novo tanque
com capacidade para 15 mil
litros, todos os acessórios

necessários para o funciona-
mento do posto foram pro-
videnciados pela empresa
sem custo adicional aos co-
fres municipais.

No Bairro Mario Emilio
Bannwart , um container foi
instalado no local próximo a

construção do novo posto de
saúde do bairro. Até que a obra
seja finalizada e inaugurada, o
container será utilizado como
um posto de saúde provisório,
atendendo as necessidades
mais urgentes dos moradores
do bairro.

Pela primeira vez uma
corporação musical irá se
apresentar na cidade. O
concerto internacional,
programado para a noite
de domingo, 9, às 19 ho-

CULTURA

Filarmônica de Portugal fará concerto em Avaré
ras, na igreja matriz de São
Benedito, faz parte das co-
memorações do centenário
do culto ao padroeiro. Tam-
bém haverá a participação
da Banda Municipal Giocon-

do Cordoni, de Laranjal Pau-
lista.

Com cinquenta integran-
tes, a banda da freguesia de
Vermoil, integra uma escola
de música profissionalizan-

te. Fundada em 1893, a So-
ciedade Filarmônica Vermoi-
lense já formou centenas de
instrumentistas e anualmen-
te participa de festas tradi-
cionais.

"Será um espetáculo cul-
tural gratuito. Convidamos
os músicos portugueses, na
sua maioria jovens, e eles
aceitaram", revelou o padre
Ademar Domingos Roma.


