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SECRETARIAS MUNICIPAIS

ADMINISTRAÇÃO - Tel. 3711-2565
Deira Alizia Visentin Villen

Rua Rio Grande do Sul, 1810 (Centro Administrativo)

ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Tel.  3732-2603

Viviane Maria Alves Mendes
Rua Carmen Dias Faria, 2161

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

Rua Rio Grande do Sul, 1810 (Centro Administrativo)

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

COMUNICAÇÃO - Tel. 3711-2500
Lucas da Silva Mota

Praça Juca Novaes, 1169 Centro (Paço Municipal)

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

Rua Rio de Janeiro, 1763 Centro

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

Rua Ceará, 1393 Centro

EDUCAÇÃO - Tel. 3711-2211
Lúcia Helena Lélis Dias

Rua Pernambuco, 1065 Centro

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

Rua Carmem Dias Faria, 1085 Bairro Alto

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

Rua Rio Grande do Sul, 1810

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

Rua Maranhão, 1578 Centro

GOVERNO - Tel. 3711-2500
José Bastos Cruz Sobrinho

Praça Juca Novaes, 1169 Centro (Paço Municipal)

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

Aparecido Fernandes Jr.
Rua Rio Grande do Sul, 1810 (Centro Administrativo)

MEIO AMBIENTE - Tel. 3711-2559
Julio Ruffin Pinhel

Rua Rio Grande do Sul, 1810 (Centro Administrativo)

OBRAS | HABITAÇÃO | SERVIÇOS
Tel. 3711-1340 | 3711-2543 | 3711-2544

Paulo Henrique Ciccone
Avenida Anápolis, 777 Bairro Jurumirim

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

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

SECRETARIA DA SAÚDE - Tel. 3732-4597
Vanda Corina do Carmo Lovison Nassif Avellar

Rua Carmen Dias Faria, 2111

SECRETARIA DE TURISMO - Tel. 3732-8009
Fernando Peixoto Alonso

Praça Romeu Bretas s/n (Prédio Concha Acústica)

CALENDÁRIO DE EVENTOS

Fique por dentro

27 Coreto Cultural 09h30 e 14h30 Largo do Mercado

27 Apresentação da Osesp (Orquestra Sinfônica 17h30 Oficina de Cordas no CAC

 do Estado de São Paulo) 20h30 Concerto de Cordas no CAC

29 a 03 II Semana Cultural e Esportiva da Juventude 9h e 19h30 Biblioteca Municipal Prof. Francisco

Rodrigues dos Santos

29 a 04 4ª Semana Tecnológica 09h IFSP Campus Avaré

30 1º Salão de Humor de Avaré 20h Faculdade Eduvale, Av. Prefeito Misael

Eufrásio Leal, 265

01  Cerimônia de premiação do 6ª Confota 19h30 Biblioteca Municipal Prof. Francisco

Rodrigues dos Santos, Praça da CAIC

EXPEDIENTE
Semanário Oficial da Estância Turística de Avaré, criado pela Lei
municipal nº 037/2001 e Registrado no Livro de Jornais Oficina
Impressora Empresas de Radiofusão e Agências Notícias sob
nº 17 (dezessete) em 08.03.2004.
Esta é uma publicação semanal, com circulação aos sábados,
podendo ser retirada em bancas de jornais e repartições públicas.

Tiragem: 7.000 exemplares

O CONTEÚDO DOS ATOS OFICIAS PUBLICADOS SÃO
DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DOS DEP ARTAMEN-
TOS QUE OS EXPEDEM.

ADMINISTRAÇÃO E REDAÇÃO:
Praça Juca Novaes, 1.169 - Avaré/SP

Fone (14) 3711-2500 | publicacoes@avare.sp.gov.br

EDIÇÃO - Lucas Mota - MTB 46597/SP
REDAÇÃO - Luis Fernando Santos | Lívia Granato

REVISÃO/PESQUISA HISTÓRICA - Gesiel Júnior
DIAGRAMAÇÃO - Givanildo Pereira

FALECIMENTOS
PERÍODO DE

19/09/14 A 24/09/2014

Ouvidoria Municipal:

3711-2500

DISK SAÚDE
ATENDIMENTO DE  SEGUNDA A SEXTA DAS 8H ÀS 17H

3711.2410
Ao ligar , tenha em mãos p apel, canet a e o cartão de matrícula da

Unidade de Saúde onde deseja se atendido.

JOAQUIM SANTONILIO FLORIANO
*20/09/1969           +19/09/2014

MANOEL APARECIDO DE OLIVEIRA
*18/08/1930           +19/09/2014

DIEGO DE AVILA FUNCO DI BRANCO
*14/10/1989           +19/09/2014

HIROFUNI PAULO NISHIDA
*02/12/1921           +19/09/2014

TEREZA BARBOSA  NAPOLITANO
*29/11/1942           +19/09/2014

BENEDITO IDERALDO BONIFÁCIO
*11/09/1962           +20/09/2014
FRANCISCO DE PAULA PAES
*25/04/1923           +22/09/2014

ERCULANO ALVES
*09/05/1946           +22/09/2014

JOSÉ FERRANTI
*20/04/1942          +22/09/2014

VALDEMIR RAMALHO DA  SILVA
*27/05/1956         +24/09/2014
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AVARÉ, 153 ANOS

29/09

9h - Palestra: Dependência Química

Palestrante: Enfermeira Fernanda Penacci

30/09

9h - Palestra: As profissões e o mercado de Trabalho

Palestrantes: Arquiteta Andréa Seawrigth e o Jorna-

lista Erik Facioli

01/10

9h - Palestra: Atuação profissional do biólogo, agrôno-

mo e tecnólogo no desenvolvimento de sistemas e

suas relações

Palestrantes: Bióloga Lígia Corazza, o Agrônomo Luis

Rodrigo Myamoto e o Tecnólogo Roger Gomes.

10h30 - Palestra: A transformação da vida do jovem

através do esporte

Palestrante: Professor Alaxandre Faustino

02/10

8h - Gincana cultural e esportiva

19h30 - Palestra: Juventude X Drogas - um caminho

muitas vezes sem volta

Palestrante: Delegado João Luiz de Almeida

03/10

9h - Palestra: DST, AIDS e gravidez na adolescência

Palestrantes: Enfermeiro Alan Guarato e a Bióloga Lí-

gia Corazza

19:30 - II Congresso da Juventude

Semana da Juventude
agita a Biblioteca

Confira a
Programação:

A Prefeitura da Estância
Turística de Avaré por meio
da Secretaria de Esportes e
Lazer e Cultura realiza a II
Semana Cultural e Esportiva
da Juventude. As atividades
acontecem entre 29 de Se-
tembro e 3 de outubro na Bi-
blioteca Municipal Professor
Francisco Rodrigues dos San-

tos, na Praça da Caic.
A semana tem o objetivo

de debater a importância da
atuação do jovem na socieda-
de e conta com a participação
da comunidade, estudantes e
especialistas no assunto. Se-
rão debatidos assuntos como
drogas, mercado de trablalho,
esporte, cultura e relações

pessoais. A semana faz parte
dos eventos que a Prefeitura
está promovendo em come-
moração ao aniversário de 153
anos da cidade.

A Biblioteca Municipal
fica na rua Minas Gerais, 279,
no Bosque da Caic. Para ou-
tras informações ligue
3733.6004.

Para celebrar a Semana da
Melhor Idade em Avaré o
Conselho Municipal do Idoso
anuncia que vai comemorá-
la com atividades especiais
nos dia 02 e 03 de outubro.

Na quinta-feira (2), às
15h, acontece o Culto Ecu-
mênico no Auditório das
Oficinas Culturais José
Reis Filho (antigo CAC).

Já na sexta-feira (3), às
14h, no Centro Avareense de
Integração Cultural (CAIC) o
espaço será aberto para re-

MELHOR IDADE

Avaré comemora
Dia Internacional do Idoso
Programação acontece nos dias 02 e 03 de outubro

creação de pessoas idosas.
Os dois eventos estão

abertos à participação do pú-
blico e contam com apoio da
Prefeitura, através da Secre-
taria Municipal da Cultura.

Desde 1991 o Dia Interna-
cional do Idoso é comemora-
do no dia 1º de outubro para
sensibilizar a sociedade sobre
a necessidade de proteger e
cuidar da população idosa. Es-
pecialistas entendem ser ne-
cessário que a pessoa, ainda
na fase adulta, mantenha um

padrão de vida saudável para
envelhecer bem.
Serviços
Culto Ecumênico
Data: 02/10
Horário: 15h
Local: Oficinas Culturais José
Reis Filho. Rua Rio de Janei-
ro, 1763, Centro.

Recreação para Idosos
Data: 03/10
Horário: 14h
Local: Rua Minas Gerais, 279,
na Praça da CAIC

O Instituto Federal de São
Paulo (IFSP) realiza sob o
tema "Tecnologia e Desen-
volvimento Social", em seu
campus, o 1º Encontro do
Núcleo de Estudos em Agro-

IFSP sedia evento sobre inovação tecnológica
ecologia e a 4ª Semana Tec-
nológica. O evento acontece
entre 29 de setembro e 4 de
outubro, sendo que a sole-
nidade de abertura aconte-
ce no anfiteatro do IFSP, às

19h, no dia 29.
A programação prevê pa-

lestras, minicursos, apresen-
tações de trabalhos científi-
cos, estandes. O evento tem o
apoio da Prefeitura por meio

da Secretaria Municipal da In-
dústria, Comércio, Ciência e
Tecnologia e do Conselho Na-
cional de Desenvolvimento
Cientifico e Tecnológico.

O campus Avaré fica na

Avenida Professor Celso Fer-
reira da Silva, 1333, no Jardim
Europa. Outras informações
pelo telefone site
www.avr.ifsp.edu.br  ou pelo
telefone 3711.1450.
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Avaré, 24 de setembro de 2014.

Convite para participação no evento:
4 a. Semana Tecnológica e

1º Encontro do Núcleo de Estudos em Agroecologia do
Instituto Federal

de São Paulo - Campus Avaré.

Vimos por meio deste convidar Vossa Senhoria a participar da 4ª Semana
Tecnológica e 1º Encontro do Núcleo de Estudos em Agroecologia do Ins-
tituto Federal de São Paulo - Campus Avaré.
A parceria entre este Instituto e a Prefeitura Municipal de Avaré, por inter-
médio da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia,
informa que  o evento ocorrerá de 29 de setembro a 04 de outubro de 2.014
nas dependências deste Campus. A abertura será às 19:00 horas do dia 29
de setembro de 2014, no anfiteatro do IFSP - Campus Avaré - Av. Celso
Ferreira da Silva, 1333 - Jd. Europa - Avaré-SP.
Com o objetivo de estreitar os laços entre o Instituto Federal e a comunidade
local, o Campus Avaré e a Prefeitura Municipal vem realizando este evento
anualmente, consolidando esta grande oportunidade de discutir temas atu-
ais dos setores  importantes para o desenvolvimento da região.
As informações sobre a programação das atividades podem ser encontra-
das no site do Instituto Federal - http://avr.ifsp.edu.br.
Contamos com vossa presença, colocando-nos a disposição para quais-
quer dúvidas e/ou esclarecimentos.
Sem mais para o momento, atenciosamente.

Sebastião Francelino da Cruz
Diretor Geral do Campus Avaré

Instituto Federal de Educação, Ciência e T ecnologia

Aparecido Fernandes Júnior
Secretário Municipal de

Industria, Comércio , Ciência e T ecnologia



LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 091/14 - PROCESSO Nº. 339/14

Objeto: Contratação de empresa especializada em locação de
Decoração Natalina.
Data de Encerramento: 17 de outubro de 2014  das 09:30 às
10:00 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 17 de outubro de 2014  às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação - Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 Ramal 216 - www.avare.sp.gov.br -
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 25 de setembro de
2014 - Carolina Aparecida Franco de Freitas - Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 092/14 - PROCESSO Nº. 340/14
Objeto: Contratação de ME ou EPP especializada para prestação de
serviços de assessoria e locação de sistemas na área de trânsito.
Data de Encerramento: 10 de outubro de 2014  das 09:30 às
10:00 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 10 de outubro de 2014  às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação - Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 Ramal 216 - www.avare.sp.gov.br -
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 26 de setembro de
2014 - Carolina Aparecida Franco de Freitas - Pregoeira.

Repetição PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 107/14
PROCESSO Nº. 282/14

Objeto: Aquisição de Telhas Termoacústicas para o CAISMA - Saúde.
Recebimento das Propostas: 30 de setembro de 2014 das 8hs
até 06 de novembro de 2014 às 08:30 horas.
Abertura das Propostas: 06 de novembro de 2014  das 09:00 às
11:00 horas.
Data de abertura da Sessão: 06 de novembro de 2014  às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação - Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 - Ramal 229 - www.bbmnet.com.br -
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 26 de setembro de
2014 - Andreia de Fátima Fragoso - Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 112/14 - PROCESSO Nº. 289/14
Objeto: Aquisição de Veículos 07 lugares OC
801940801942014OC00031
Recebimento das Propostas: 29 de setembro de 2014
Abertura das Propostas: 17 de outubro de 2014 às 09:00 horas.
Informações: Dep. Licitação - Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax 14) 3711-2500 - Ramal 233 - www.bec.sp.gov.br - Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 22 de setembro de 2014 -
Maria Luíza Pereira Dias - Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 116/14 - PROCESSO Nº. 303/14
Objeto: Aquisição de Botinas OC 801940801942014OC00038.
Recebimento das Propostas: 29 de setembro de 2014
Abertura das Propostas: 16 de outubro de 2014 às 09:00 horas.
Informações: Dep. Licitação - Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax 14) 3711-2500 - Ramal 233 - www.bec.sp.gov.br - Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 22 de setembro de 2014 -
Maria Luíza Pereira Dias - Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 118/14 - PROCESSO Nº. 307/14
Objeto: Aquisição de Uniformes OC 801940801942014OC00044
Recebimento das Propostas: 29 de setembro de 2014
Abertura das Propostas: 13 de outubro de 2014 às 09:00 horas.
Informações: Dep. Licitação - Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax 14) 3711-2500 - Ramal 233 - www.bec.sp.gov.br - Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 22 de setembro de 2014 -
Maria Luíza Pereira Dias - Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 129/14 - PROCESSO Nº. 335/14
Objeto: Aquisição de Ventilador de Coluna OC
801940801942014OC00042.
Recebimento das Propostas: 29 de setembro de 2014
Abertura das Propostas: 15 de outubro de 2014 às 09:00 horas.
Informações: Dep. Licitação - Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/
Fax 14) 3711-2500 - Ramal 233 - www.bec.sp.gov.br - Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré, 23 de setembro de 2014 -
Maria Luíza Pereira Dias - Pregoeira.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 009/14 - PROCESSO Nº. 338/14
Objeto: Construção do CER II Centro Especializado em Reabilita-
ção II Tipo 2.
Data de Encerramento: 05 de novembro de 2014  às 08:30 ho-
ras, Dep. Licitação.
Data de Abertura: 05 de novembro de 2014  às 09:00 horas.
 Informações: Dep. Licitação - Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 - Ramal 208 - www.avare.sp.gov.br -
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 23 de setembro de
2014 - Olga M. Hata - Presidente da CPJL.

TOMADA DE PREÇOS Nº. 013/14 - PROCESSO Nº. 222/14
Objeto: Reforma/ampliação da CEI "Profª Adalgisa de Almeida Ward".
Data de Encerramento: 22 de outubro de 2014  às 08:30 horas,
Dep. Licitação.
Data de Abertura: 22 de outubro de 2014  às 09:00 horas.
Informações: Dep. Licitação - Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 - Ramal 208 - www.avare.sp.gov.br -
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 26 de setembro de
2014 - Olga M. Hata - Presidente da CPJL.

TOMADA DE PREÇOS Nº. 022/14 - PROCESSO Nº. 337/14
Objeto: Adequação e ampliação de Galeria Pluvial do Bairro Nova Avaré.
Data de Encerramento: 21 de outubro de 2014  às 08:30 horas,
Dep. Licitação.
Data de Abertura: 21 de outubro de 2014  às 09:00 horas.
Informações: Dep. Licitação - Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 - Ramal 208 - www.avare.sp.gov.br -
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 24 de setembro de
2014 - Olga M. Hata - Presidente da CPJL.

TOMADA DE PREÇOS Nº. 023/14 - PROCESSO Nº. 341/14
Objeto: Elaboração de Projeto Técnico de Proteção e Combate
contra Incêndio.
Data de Encerramento: 17 de outubro de 2014  às 13:30 horas,
Dep. Licitação.
Data de Abertura: 17 de outubro de 2014  às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação - Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 - Ramal 208 - www.avare.sp.gov.br -
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 26 de setembro de
2014 - Olga M. Hata - Presidente da CPJL.

DELIBERAÇÃO
Tomada de Preços n° 020/14 - Processo n° 312/14

Conforme orientação da assessoria jurídica referente à Tomada
em epígrafe, a Senhora OLGA M. HATA, Presidente da CPJL, 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 28 de outubro de
2014, às 09:00 horas, para início da sessão.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 24 de setembro de 2014.

Pregão Presencial n° 086/14 - Processo n° 320/14
Conforme orientação da assessoria jurídica referente ao Pre-
gão em epígrafe, a Senhora CAROLINA APARECIDA FRANCO DE
FREITAS, Pregoeira Oficial, no uso de suas atribuições legais,
DETERMINA a rerratificação do edital nos termos a serem confe-
ridos 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, mantém-se o dia 29 de setembro
de 2014, às 14:00 horas, para início da sessão.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 23 de setembro de 2014.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito da Estância Turística de
Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas por
Lei, conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93
c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a empresa RICHARDSON E.
G. RIBEIRO, responsável pela prestação de serviços de es-
crituração fiscal da Farmácia Popular, relativa ao Pregão
Presencial nº. 033/14 - Processo nº. 094/14 - Homologado
em: 16/09/2014.

Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito da Estância Turística de
Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas por
Lei, conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/
93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a empresa WHITE
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA, responsável pelo for-
necimento de oxigênio, gás medicinal e locação de cilin-
dros para atendimento de pacientes Home Care, Pronto
Socorro, UBS, SAMU, USF e Ambulância, relativa ao Pre-
gão Presencial nº. 083/14 - Processo nº. 300/14 - Homolo-
gado em: 23/09/2014.

PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade TOMADA DE PRE-
ÇOS Nº 027/12 - Processo nº. 601/12, (Contrato 516/12), que
faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a
empresa ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA, objetivando reforma da EMEB CHB Duílio Gambini, com
prorrogação até 24 de outubro de 2014 - Paulo Dias Novaes
Filho - Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade TOMADA DE PRE-
ÇOS Nº 010/13 - Processo nº. 312/13, (Contrato 362/13), que faz
entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa
ECCO NATURA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, objetivando elabora-
ção de projetos para reforma e ampliação do projeto do Posto de
Abastecimento de Combustível, com prorrogação até 15 de se-
tembro de 2014 - Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade TOMADA DE PRE-
ÇOS Nº 006/14 - Processo nº. 100/14, (Contrato 161/14), que
faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a
empresa OLAVO - LEON TERRAPLANAGEM & CONSTRUÇÕES
LTDA - ME, objetivando pavimentação asfáltica no Residencial
Camargo, com prorrogação até 25 de novembro de 2014 - Paulo
Dias Novaes Filho - Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL Nº 018/11 - Processo nº. 056/11, (Contrato 082/
11), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré
e a empresa FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA - SOFTWARE,
objetivando prestação de serviços profissionais de consultoria,
suporte técnico e licença por tempo determinado, com a
disponibilização de sistemas informatizados para a Adm. Pública
Mun, com prorrogação até 31 de dezembro de 2014. O valor
desta prorrogação de  contrato é de R$ 98.831,73  (noventa e
oito mil oitocentos e trinta e um reais e setenta e três centavos)
- Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL Nº 120/13 - Processo nº. 348/13, (Contrato 315/13),
que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a
empresa KATIA REGINA SCAREL ME, objetivando contratação de
empresa para manutenção preventiva e corretiva em equipamen-
tos médicos, com prorrogação até 01 de dezembro de 2014. O
valor desta prorrogação de contrato é de R$ 9.300,00 (nove mil e
trezentos reais) - Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO ELE-
TRÔNICO Nº 086/14 - Processo nº. 243/14, (Contrato 240/14),
que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a
empresa COMERCIAL DISCON LTDA - EPP, objetivando aquisi-
ção de 01 Rolo Compactador, com prorrogação até 19 de outu-
bro de 2014 - Paulo Dias Novaes Filho - Prefeito Municipal.

RERRATIFICAÇÃO DE CONTRATO DE PREGÃO
PRESENCIAL

Analisando os autos, nesta data, foram verificadas divergênci-
as quanto ao Contrato nº 310/14 do Pregão Presencial nº 033/
14, Processo nº 094/14, motivo pelo qual os atos praticados por
este setor e assinados pelo Senhor Prefeito Municipal deverão
ser rerratificados.
ONDE SE LIA:
CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas com o pagamento dos referidos objetos estão
previstas na seguinte Dotação Orçamentária:
07.01.17.3.3.90.36.00.10.303.1006.2288.606
AGORA SE LEIA:
CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas com o pagamento dos referidos objetos estão
previstas na seguinte Dotação Orçamentária:
07.01.17.3.3.90.39.00.10.303.1006.2288.607

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL
Modalidade: Pregão Presencial nº. 033/14 - Processo nº. 094/14
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: RICHARDSON E. G. RIBEIRO.
Objeto: Prestação de serviços de escrituração fiscal da Farmá-
cia Popular.
Valor Global: R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 16/09/2014.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 083/14 - Processo nº. 300/14
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.
Objeto: Fornecimento de oxigênio, gás medicinal e locação de
cilindros para atendimento de pacientes Home Care, Pronto So-
corro, UBS, SAMU, USF e Ambulância.
Valor Global: R$ 331.394,00 (trezentos e trinta e um mil trezen-
tos e noventa e quatro reais).
Data da Assinatura do Contrato: 23/09/2014.
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EXTRATO DE CONTRATO DE CARONA
Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 31/2013 para Registro de Pre-
ços - Contrato nº 230/2014
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: MILANFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E
EQUIPAMENTOS LTD.
Objeto: Aquisição de mobiliário e colchonetes para creches.
Valor Global: R$ 6.600,20 (seis mil seiscentos reais e vinte centavos).

JUSTIFICATIVA

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 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, órgão indis-
pensável à publicação dos atos do Poder Publico Municipal.
Fornecedor : Editora Vieira Aires Ltda
Empenhos : 9747/2014
Valor : R$ 2.563,00
Avaré,  27 de setembro de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de  serviço prestado com publica-
ção, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para a
publicação do edital para o setor de licitações.
Fornecedor : Imprensa Oficial Estado S.A
Empenhos : 11178/2014
Valor : R$ 6.130,63
Avaré, 27 de setembro de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de fornecimento de combustíveis, tal quebra de
ordem se faz necessária para manutenção da frota municipal, sendo
imprescindível para o bom funcionamento dos serviços.
Fornecedor : Silveira & Duarte Avaré LTDA
Empenho(s) : 10740/2014
Valor : R$ 3.007,68
Avaré, 27 de setembro de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de serviço de operação e manuten-
ção do aterro sanitário,  tal quebra de ordem cronológica se faz
necessária  para suprir a necessidade de destinação final de
resíduos sólidos no aterro sanitário de Avaré
Fornecedor : Quebec Construções e Tecnologia Ambiental S/A
Empenhos : 4877/2014
Valor : R$ 155.137,13
Avaré, 27 de setembro de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de
pagamentos por se tratar de fornecimento  de cota de gás P13, tal
quebra de ordem cronológica se justifica para atendimento da Edu-
cação Infantil, do Setor de Varrição, SAMU e USF I – Brasil Novo.
Fornecedor : Evelyn Cristina Torcineli
Empenhos : 9531, 12382, 11468, 11469/2014
Valor : R$ 3.441,99
Avaré, 27 de setembro de 2014

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de  serviço prestado com publica-
ção, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para a
publicação de avisos de editais para o setor de licitações.
Fornecedor : Phabrica de Produções Serv.de Prapaganda/Publi-
cidade ltda
Empenho(s) : 12436/2014
Valor : R$ 1.235,00
Avaré, 27 de setembro de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de serviço de instalação de alar-
mes e monitoramento de alarme 24h,  tal quebra de ordem crono-
lógica se faz necessária  para suprir a necessidade de
monitoração para garantia de segurança das escolas do Ensino
Fundamental.
Fornecedor : Pedra & Pedra Alarmes Ltda ME
Empenhos : 5175/2014
Valor : R$ 1.245,93
Avaré, 27 de setembro de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar  de fornecimento de material elétri-
co, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária atendi-
mento das Creches Adalgisa de Almeida Ward e  Ana Soares de
Oliveira, e S.M.E EMEB Zainy Zequi de Oliveira.
Fornecedor : Rifer – Comercio de Parafusos e Ferramentas Ltda
Empenhos : 12587, 12588/2014
Valor : R$ 139,94
Avaré, 27 de setembro de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de aquisição de gêneros alimentíci-
os estocáveis (diversos) e pernil suíno sem osso em cubos, tal
quebra de ordem cronológica se faz necessária para forneci-
mento de refeições para a Merenda Escolar.
Fornecedor : Atacadão Fartura Distribuidora  Ltda ME
Empenhos : 6491, 1716/2014
Valor : R$ 3.037,66
Avaré, 27 de setembro de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de fornecimento de hortifruti, tal
quebra de ordem cronológica se faz necessária por se tratar de
fornecimento à merenda escolar.
Fornecedor : Dimas Tadeu Ferreira de Almeida ME
Empenho(s) : 6497/2014
Valor : R$ 4.177,00
Avaré, 27 de setembro de 2014

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de fornecimento de oxigênio medi-
cinal Gás cilindro T 10 m³ , tal quebra de ordem cronológica se
justifica, pois os cilindros e oxigênios são de extrema necessi-
dade para os pacientes.
Fornecedor : White Martins Gases Indtrs S/A
Empenhos : 12112/2014
Valor : R$ 38.013,60
Avaré, 27 de setembro de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item  II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de taxa de inscrição para que o
atleta da SEME possa participar e representar o município no XII
Super Copa Piratininga Regional de Futebol 2014, sendo na ca-
tegoria dente de leite e dentão.
Fornecedor : Radio Piratininga de Piraju Ltda
Empenho(s) :11203/2014
Valor : R$ 800,00
Avaré, 27 de setembro de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Prefeito Municipal

LEGISLATIVO

REQUERIMENTOS E INDICAÇÕES
APRESENTADOS NA SESSÃO ORDINÁRIA EM

22 DE SETEMBRO DE 2014

REQUERIMENTOS
Maioria dos V ereadores

-Que seja consignado em Ata de nossos trabalhos, um voto de
profundo pesar pelo falecimento de:
JOÃO BATISTA SILVERIO
MARIA DO CARMOS FREITAS PORTS
OCTAVIO PINTO DE LIMA
LUIZ MACHADO
ANTONIO GOMES FERREIRA
JOSÉ LUCIANO
HIROFUNI PAULO NISHIDA
TERESA BARBOSA NAPOLITANO

Bruna Maria Costa Silvestre - Presidente
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as for-
malidades regimentais, que seja oficiado  Ao Excelentíssimo Se-
nhor Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, para que por
meio do Setor Competente informe a esta Casa de Leis a respeito
da concessão do adicional de Periculosidade aos funcionários
lotados na Guarda Municipal de Avaré. Justifica-se tal propositura
devido a informações recebidas que houve uma liberação por
parte do Executivo, mas a Secretária de Administração estaria
analisando melhor o caso. Considerando que a decisão não ca-
beria a Secretária de Administração, pois esse é o direito traba-
lhista, haja vista o grau de risco que os Guardas Municipais en-
frentam qual o motivo da lentidão na concessão do benefício?
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as for-
malidades regimentais, que seja oficiado Ao Excelentíssimo Se-
nhor Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, para que por
meio do Setor Competente informe a esta Casa de Leis, qual
medida administrativa foi tomada em relação a um "suposto"
caso de omissão de socorro que causou a morte de um jovem
no dia 15 de setembro pp por um médico que (conforme veicula-
do em jornais da cidade) negou-se a prestar atendimento e em
seguida deixou o plantão e foi embora, sem dar nenhuma satis-
fação a seus superiores.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as for-
malidades regimentais, que seja oficiado  Ao Excelentíssimo
Senhor Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, para que por
meio do Setor Competente informe a esta Casa de Leis, quais as
medidas administrativas tomadas junto ao Grupo de Apoio a
Medicina Preventiva e à Saúde Pública - GAMP, quando os médi-
cos plantonistas faltam ou abandonam seus plantões sem dar
nenhuma satisfação.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as for-
malidades regimentais, que seja oficiado  Ao Excelentíssimo
Senhor Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, para que por
meio do Setor Competente informe a esta Casa de Leis, qual a
quantia arrecadada com a 49ª EMAPA.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as for-
malidades regimentais, que seja oficiado  Ao Excelentíssimo
Senhor Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, e a Secretá-
ria Municipal de Saúde, para que informe a esta Casa de Leis,
quem é gestor do contrato com o Grupo de Apoio a Medicina
Preventiva e à Saúde Pública - GAMP, conforme preconiza o Art.
67 da Lei 8666/93.
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Ernesto Ferreira de Albuquerque - 1º Secretário
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as for-
malidades regimentais,  que seja oficiado à Empresa de Correio
e Telégrafos para que resolva o problema do Distrito Barra Gran-
de, na questão de entrega de correspondências. Justifica-se tal
solicitação, pois, devido às reclamações dos moradores do re-
ferido bairro, repassadas a este Vereador durante evento "Avaré
Viva" realizado no dia 6 de setembro, encontram dificuldades
quanto ao recebimento de correspondências.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as for-
malidades regimentais,  que seja oficiado à Empresa de Correio
e Telégrafos para providenciar o CEP -  Código de Endereçamento
Postal, do Bairro São Rogério. Justifica-se tal pedido a fim de
atender reivindicação dos moradores do referido bairro para o
recebimento de correspondências.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as for-
malidades regimentais,  que sejam oficiados Votos de
Parabenização ao CAISMA - Centro de Atenção Integral à Saúde
da Mulher de Avaré, representado nas pessoas do Médico Dr.
Cândido Adhemar Venezian e da Enfermeira Hilda Gambini, pe-
los três anos de trabalhos prestados às mulheres gestantes e
bebês. O CAISMA, localizado na Praça Rui Barbosa nº 45, no
Centro, vem acompanhando, durante esses três anos, as ges-
tantes e seus bebês, realizando atendimentos e dando orienta-
ções as futuras mamães.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as for-
malidades regimentais,  que sejam oficiados Votos de
Parabenização ao Violinista Ivan Rodrigues, integrante da Or-
questra Filarmônica da USP - Ribeirão Preto, que apresentou
audição no domingo, 14, no Santuário Nossa Senhora Das Do-
res em comemoração aos 153 anos de Avaré.

Francisco Barreto de Monte Neto - 2º Secretário
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as for-
malidades regimentais, que seja oficiado   o COMUTRAN (Con-
selho Municipal de Trânsito), para que seja estudado por meio
da secretaria competente, a possibilidade instalar redutor de
velocidade /lombada/sinalização, que venham a coibir o desen-
volvimento de velocidades incompatíveis com o local, junto à
rotatória da Av. Seme Jubram, no bairro Paraiso.
JUSTIFICATIVA:O referido pedido foi apresentado por morado-
res daquele local ou que por ali trafegam, os quais convivem dia
a dia com o risco de acidentes.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as for-
malidades regimentais, que seja oficiado   o COMUTRAN (Con-
selho Municipal de Trânsito), para que seja estudado por meio
da secretaria competente, a possibilidade instalar redutor de
velocidade  e  sinalização que venham a coibir o desenvolvimen-
to de velocidades incompatíveis com o local, em frente ao Posto
de Saúde do Jardim Brasil, na Av. Salim Antonio Curiat.
JUSTIFICATIVA:O referido pedido foi apresentado por funcioná-
rios e usuários daquele posto, os quais convivem dia a dia com
o risco de acidentes.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as for-
malidades regimentais, que seja oficiado  a Santa Casa de Mise-
ricórdia de Avaré, na pessoa de seu representante legal, para
informar por meio do departamento competente, qual o motivo da
demora em emitir o laudo de exames de imagem, principalmente
tomografia. JUSTIFICATIVA: Pacientes estão no aguardo de tais
laudos há meses, sem definição para tratamentos.

Antonio Leite de Oliveira
-Que seja oficiado ao Prefeito da Estância Turística de Avaré, Sr.
Paulo Dias Novaes Filho, para que, nos informe com a realização
do Avaré Viva no Distrito de Barro Grande no último dia 06, quais
as melhorias que serão realizadas no Distrito após ouvir as
reinvindicações dos moradores.
-Que seja consignado em ata de nossos trabalhos, "VOTOS DE
APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES" a equipe de Avaré SCORPIONS
que conquistou o título do Torneio de Flang Football, realizado no
último dia 07 de setembro pela Secretária de Esportes em parce-
ria com a Associação Pró Futebol Americano.
-Que seja consignado em ata de nossos trabalhos, "VOTOS DE
APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES" Secretária dos Diretos das
Pessoas com Deficiência Senhora Sandra Ribeiro Rosa Antônio
em parceria com o Secretário da Cultura o Senhor Gilson Câma-
ra Filgueiras, pela parceria estabelecida na inauguração da Bi-
blioteca em Braile que leva o nome do saudoso "Jairo Amorim".
-Que seja oficiado ao Prefeito da Estância Turística de Avaré, Sr.
Paulo Dias Novaes Filho, por meio do setor competente nos
informe da possibilidade de se construir em caráter de urgência
um ponto de ônibus com cobertura e banco no bairro Ponta dos
Cambarás. Justifica-se tal propositura, as diversas solicitações
de moradores que aguardam a chegada do ônibus sob sol e
chuvas, muitas das vezes com seus filhos no colo.

-Que seja oficiado ao Prefeito da Estância Turística de Avaré, Sr.
Paulo Dias Novaes Filho, para que, nos informe qual o motivo da
falta do Leite NAN nos postos de distribuição. Justifica-se tal
propositura, a reclamação de mães, que não tem encontrado o
leite quando vão aos postos de saúde, e muitas não têm condi-
ções de estarem comprando.

Benedito Braz Ferreira
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as for-
malidades regimentais,  que seja oficiado ao Excelentíssimo Se-
nhor Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, para que por
meio do setor competente apresente a esta Casa de Leis, plano
detalhado de investimentos, custos e gastos realizados pela
Secretaria Municipal de Cultura no 1º. Semestre de 2014. Justi-
ficativa: É de extrema importância que a população de Avaré
tenha conhecimento e acesso as informações dos investimen-
tos culturais realizados em nossa cidade.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as for-
malidades regimentais,  que seja oficiado ao Exmo. Sr. Jefferson
Arenhart, gerente divisional da (SABESP), Companhia de Sane-
amento Básico do Estado de São Paulo - divisão Avaré -, para
que por meio do setor competente, esclareça os motivos que
ocasionam vazamento de esgoto no ramal da rua Armando
Pradedi, altura do nº. 790 no bairro Paraíso e realize o imediato
conserto do mesmo. Justificativa: Conforme fotos em anexo,
existe um grande vazamento de esgoto no ramal localizado no
endereço acima citado que forma uma grande poça, que além do
mau cheiro está contaminando as águas do Ribeirão Lageado.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as for-
malidades regimentais,  que seja oficiado ao Exmo. Sr. Jefferson
Arenhart, gerente divisional da (SABESP), Companhia de Sanea-
mento Básico do Estado de São Paulo - divisão Avaré -, estude a
possibilidade de não deixar acumular água parada quando da
realização de manutenção na rede localizada na rua Armando
Padredi no bairro Paraíso. Justificativa: Conforme fotos em ane-
xo, quando da manutenção da rede de água na localização acima
mencionada forma-se um acúmulo de água que fica parada, onde
crianças brincam e possibilita a criação de larvas de insetos que
podem trazer risco a saúde dos moradores daquela localidade .

Carlos Alberto Estati
-Seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Turís-
tica de Avaré, Paulo Dias Novaes Filho, para que por meio da
Secretaria Municipal Competente informe a esta Casa de Leis
sobre a possibilidade de estar promovendo diariamente uma
fiscalização nas portas das escolas, pelos agentes da Guarda
Municipal, visando além de contribuir com a segurança à organi-
zação do trânsito que se faz caótico, principalmente nos horári-
os de entrada e saída dos alunos.
-Seja oficiado ao Exmo. Sr. Presidente da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, Senador ZEZÉ
PERRELA, para que no cumprimento do dever de fiscalização
que recai sobre o Senado Federal, no tocante à atuação das
Agências Reguladoras, em especial à ANATEL, determine sejam
tomadas as providências cabíveis e urgentes no sentido de
exigir-se uma postura mais firme da ANATEL  no cumprimento de
seu mister, principalmente em relação ao caos vivido pela telefo-
nia celular  no interior de São Paulo, na cidade e região de Avaré/
SP. JUSTIFICATIVA: O Poder Legislativo Municipal em várias oca-
siões, já solicitou providências contra este momento lamentável
da telefonia celular, vivido principalmente pelos consumidores
da OPERADORA VIVO em Avaré, conforme se demonstra atra-
vés de inúmeros requerimentos de autoria da maioria dos vere-
adores deste Parlamento, merecendo em definitivo uma inter-
venção eficaz do Senado da República a fim de solucionar esta
situação. É o que se espera dentro de um Estado Democrático
de Direito. Do deliberado em Plenário oficie-se aos órgãos de
imprensa local, regional e a nível nacional, TV Globo, Record,
Bandeirantes, etc...
-Seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Turís-
tica de Avaré, Paulo Dias Novaes Filho, para que  informe a esta
Casa de Leis se houve a efetiva desapropriação da área de
propriedade do Sr. Pedro de Oliveira, denominada "Chácara
Pratania", qual o valor efetivamente desembolsado pelo Municí-
pio para indenização ao proprietário, bem como informe se já
houve a transcrição imobiliária ao município com o devido regis-
tro imobiliário. JUSTIFICATIVA-SE a presente propositura visan-
do viabilizar estudos acerca da viabilidade da ocupação e
parcelamento do solo, visando a construção de moradias popu-
lares naquele local.

Denilson Rocha Ziroldo
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as for-
malidades regimentais, que seja  oficiado à Associação Comer-
cial e Industrial de Avaré-ACIA, para que estude a possibilidade

de implantar,  junto a uma empresa de monitoramento, câmeras
para filmagem nas ruas comerciais. Justifica-se tal propositura,
devido a crescente onda de assaltos nesses estabelecimentos.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as for-
malidades regimentais, que seja  oficiado ao COMUTRAN-Con-
selho Municipal de Trânsito, para que estude a possibilidade de
inserir faixa amarela de três metros na esquina da Travessa
Major Henrique de Toledo em frente aos números 07 e 10, no
sentido de coibir o estacionamento de veículos neste local,  ten-
do em vista o fluxo diário de caminhões na via citada, o que
acarreta transtornos aos moradores que ali residem  e estacio-
nam seus veículos em frente suas residências.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as for-
malidades regimentais, que seja  oficiado ao Excelentíssimo Pre-
feito Municipal, Senhor Paulo Dias Novaes Filho, para que, por
meio do setor competente,  nos informe as despesas referentes
à reforma e conserto do carro Fiat Stilo vermelho, que foi doado
pela Receita Federal à Prefeitura, bem como  cópia do documen-
to da doação do veículo.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as for-
malidades regimentais, que seja  oficiado ao Excelentíssimo Pre-
feito Municipal, Senhor Paulo Dias Novaes Filho, para que, por
meio do setor competente, nos informe, de acordo com a Lei n°
12.994, de 17 de junho de 2014, se o piso salarial profissional
nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de
Combate às Endemias é fixado no valor de R$1.014,00 (Um mil e
quatorze reais), por qual  motivo o repasse é de apenas R$885,85
(Oitocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos),
tendo em vista que na região o repasse é integral? A verba já
vem destinada a esse valor.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as for-
malidades regimentais, que seja  oficiado ao COMUTRAN- Con-
selho Municipal de Trânsito, para que estude a possibilidade de
implantar lombadas e placas de sinalização nas ruas Do Beija
Flor e Canários, no bairro Recanto dos Bem Te Vis. Justifica-se
tal propositura, a pedido dos moradores do local que relatam que
os veículos sobem e descem a ladeira em alta velocidade colo-
cando em risco a segurança dos munícipes que ali residem.

Edson Flávio Theodoro da Silva
-Consignado em Ata de nossos trabalhos, um voto de profundo
pesar pelo falecimento da Senhora  aparecida Rodrigues
Panchone, ocorrido em Avaré, no dia 29 de Agosto do corrente,
fato esse que causou grande consternação perante aos famili-
ares e amigos, uma vez que se tratava de pessoa benquista,
pertencente que era à família aqui radicada. REQUEIRO mais
que, do deliberado em Plenário seja cientificada a  família enluta-
da, através do Senhor Orlando Panchone, na Rua Nilda Ferrante,
nº 54 - Bairro: Jardim Tropical, transmitindo-lhe ao mesmo tempo
os sinceros sentimentos de pesar deste Legislativo pelo infaus-
to e doloroso acontecimento.
-Oficiado ao Departamento Municipal de Trânsito de Avaré
(DEMUTRAN), a fim de que estude a possibilidade de realizar um
levantamento sobre os pontos mais críticos da cidade, no que
tange ao trânsito de veículos e acidentes ocorridos nos últimos
anos, principalmente em cruzamentos e vias onde carros po-
dem desenvolver maior velocidade (avenidas, por exemplo).
JUSTIFICATIVA:- Estamos na Semana Nacional do Trânsito e
precisamos trabalhar para que os índices de acidentes diminu-
am, e uma das formas de se evitar os sinistros é apontando os
locais onde eles mais ocorrem, afixando faixas com dizeres
informando que "aquele determinado local (cruzamento, por exem-
plo), é campeão ou pelo menos está no ranking de pontos onde
mais ocorrem acidentes". Isso também contribuiria para que tu-
ristas que visitam a cidade possam ficar atentos ao nosso trân-
sito, evitando assim transtornos e acidentes simples ou até mesmo
graves. Ademais, se trata de uma medida de baixo custo e que
pode ser adotada se valendo da Semana Nacional do Trânsito.
-Oficiado a CPFL (Companhia Força e Luz Santa Cruz), para que
providencie com urgência a troca de lâmpadas da rede elétrica
da Rua Antônio Prata, onde se localiza a EMEB José Rebolças de
Carvalho. Justificativa: Moradores reclamam que a falta de ilumi-
nação já vem se propagando ha meses.
-Oficiado ao Escritório Regional da Companhia de Saneamento
Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), se existe um projeto para
solucionar o problema de esgoto a céu aberto que corre há tempos
na Rua Jânio Quadros, um verdadeiro crime ambiental que não vem
sendo tratado com seriedade pela concessionária responsável
pelos serviços de saneamento básico da cidade. Requeiro mais do
deliberado, que cópias desta propositura sejam envidadas à Agên-
cia da CETESB em Avaré, à Curadoria (Promotoria) do Meio Ambien-
te e ao Ministério Público, bem como à ARSESP, Agência Regulado-
ra de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, para que
também tomem as devidas providências com relação à uma possí-
vel "omissão" por parte da Sabesp de Avaré.
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-Oficiado ao Departamento Jurídico da Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, para que notifique o Escritório Regional da
Sabesp com intuito de tomar as devidas providências com rela-
ção ao esgoto que corre a céu aberto na Rua Jânio Quadros,
motivo pelo qual esta Colenda Casa de Leis está se mobilizando
no sentido de levar ao conhecimento das autoridades compe-
tentes esse problema que é considerado não só um crime
ambiental, como também coloca a saúde pública dos cidadãos
que moram na redondeza.

Eduardo David Cortez
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as for-
malidades regimentais,  que seja oficiado ao Excelentíssimo Se-
nhor Prefeito Municipal Paulo Dias Novaes Filho, para que informe
a esta  Casa de Leis no sentido de responder aos seguintes
quesitos : Existe a possibilidade dos semáforos localizados no
cruzamento da Avenida Espanha com a Rua Carmen Dias Faria,
serem retirados, para a construção de uma futura rotatória no
local? Requer ainda, por meio do setor competente, que estude
carinhosamente a futura implantação desse grandioso projeto.
Justificativa: Tal propositura visa atender uma solicitação de mo-
toristas, moradores e transeuntes do local acima mencionado.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as for-
malidades regimentais, que seja oficiado  ao Excelentíssimo Se-
nhor Prefeito Municipal Paulo Dias Novaes Filho, para que infor-
me a esta Casa de Leis no sentido de responder aos seguintes
quesitos : Existe a possibilidade da construção de um futuro
Parque Ecológico Municipal, localizado na Avenida Getúlio Vargas,
no  Bairro Vila Jardim, atrás da escola municipal Suleide Maria do
Amaral Bueno? Requer ainda, por meio do setor competente,
que estude carinhosamente a implantação desse futuro projeto.
Justificativa: Tal propositura visa a presente e futura preserva-
ção do local, conforme o Art 225 da Carta Magna, pois este é
responsável pela existência de várias nascentes ali presentes.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as for-
malidades regimentais, que seja oficiado  ao Excelentíssimo Se-
nhor Prefeito Municipal Paulo Dias Novaes Filho, para que infor-
me a esta Casa de Leis no sentido de responder aos seguintes
quesitos: Quando será normalizada a situação do Raio X do
Pronto Socorro Municipal? Quais medidas estão sendo toma-
das, para que não faltem mais medicamentos nos Postos de
Saúde? Há algum estudo em relação a implantação de uma far-
mácia de manipulação, na rede pública de saúde em nosso mu-
nicípio? Os materiais odontológicos estão suprindo as necessi-
dades? Os profissionais da saúde bucal estão atendendo a
população de maneira adequada? Qual a carga horária da jorna-
da de trabalho dos profissionais da odontologia? Quais medidas
estão sendo tomadas para que a população tenha atendimentos
adequados e rápidos, principalmente por médicos especialis-
tas? Requer ainda, por meio do setor competente, que tome
providências urgentes em relação à situação acima menciona-
da. Justificativa: Tal propositura visa atender as reclamações da
comunidade local, em relação à saúde pública em nosso municí-
pio, pois esta encontra-se bastante sucateada.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as for-
malidades regimentais, que seja oficiado  ao Excelentíssimo Se-
nhor Prefeito Municipal Paulo Dias Novaes Filho, para que infor-
me a esta Casa de Leis no sentido de responder aos seguintes
quesitos: Existe uma lista com mapa de zoneamento de bairros e
as atividades pertinentes de cada zona ? Requer ainda, por
meio do setor competente, que tome providências urgentes em
relação a isso. Justificativa: A medida visa atender as reclama-
ções dos empresários e contadores, os quais estão encontran-
do um grau de dificuldade muito grande para obter informações.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as for-
malidades regimentais,  que seja consignado em ata de nossos
trabalhos os votos de aplausos e congratulações ao Sr José
Marcos Guazzelli Filho, Presidente da Instituição Filantrópica
Educandário Santa Maria, pela organização do evento da Emapa.
Justificativa: Tal propositura visa reconhecer a valiosa contri-
buição, a qual a instituição forneceu em relação a organização
do evento, pois a festa foi um verdadeiro sucesso.

Júlio César Theodoro
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as for-
malidades regimentais, que seja oficiado  ao Ministério Público
do Estado de São Paulo e a Promotoria de Justiça de Avaré, para
que informe a essa Casa de Leis, quais os procedimentos para
implementação e regulamentação da JUSTIÇA TERAPÊUTICA em
nosso município, afim de atender ao Programa Avaré Sem Dro-
gas. JUSTIFICATIVA - A Lei 10.216/01 prevê que o dependente
de drogas pode ser internado compulsoriamente, desde que
haja determinação da Justiça, a chamada Justiça Terapêutica,
pela importância dos fatos, pedimos que fosse estudado com
carinho essa temática.

-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as for-
malidades regimentais, que seja oficiado  ao Prefeito da Estância
Turística de Avaré, Senhor Paulo Dias Novaes Filho, por meio do
setor competente, que nos informe qual a data prevista para a
entrega das casas no Residencial Mario Emilio Bannwart. JUSTI-
FICATIVA - Para que possamos informar e acompanhar, os mo-
radores e cidadãos avareenses, nas entregas das casas.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as for-
malidades regimentais, que seja oficiado  ao Prefeito da Estância
Turística de Avaré, Senhor Paulo Dias Novaes Filho, por meio do
setor competente, REITERAR o pedido de regulamentação do
"SELO DA HISTÓRIA DE AVARÉ", conforme Projeto de Lei 68/
2011 e indicação 982/2014, projeto esse que tem por finalidade
dar atribuição as empresas patrocinadoras do Fundo Municipal
dos Direitos das Crianças e Adolescentes. Via renúncia fiscal.
JUSTIFICATIVA - Segue anexo, proposituras.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as for-
malidades regimentais, que seja oficiado  ao CRATOD - Centro
de Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas, que seja
deliberado a Estância Turística de Avaré, a permissão de uso do
selo do PROGRAMA RECOMEÇO para que possamos desenvol-
ver atividades socioeducativas, curativas e preventivas, na for-
mação da rede de atendimento em nosso município. JUSTIFICA-
TIVA - Conforme citação do programa "... o selo também é con-
cedido às organizações públicas e instituições da sociedade
civil que desenvolvem projetos e ações em prol dos dependen-
tes químicos." Requeiro mais que, aproveitando a oportunidade
para REITERAR a propositura 856/2014.

Roberto Araujo
-Seja consignado em Ata de nossos trabalhos, um voto de pro-
fundo pesar pelo falecimento da Senhora MARIA FERNANDES
DOS SANTOS
-Seja consignado em Ata de nossos trabalhos, um voto de profundo
pesar pelo falecimento da Senhora ALZIRA LUIZ DA CUNHA
-Seja consignado em Ata de nossos trabalhos, um voto de pro-
fundo pesar pelo falecimento da Senhora CELIA REGINA PRADO
CASTANHEIRA
-Seja consignado em Ata de nossos trabalhos, um voto de pro-
fundo pesar pelo falecimento do Senhor JOSE PAULO DE MELO
-Seja consignado em Ata de nossos trabalhos, um voto de pro-
fundo pesar pelo falecimento do Senhor FRANCISCO ROGERIO
LAURIANO

Rosângela Paulucci P . Pereira
-Que seja oficiados VOTOS DE PARABENIZAÇÕES à FACUL-
DADE EDUVALE DE AVARÉ, que promoveu nos dias 16,17 e 18
de setembro, o VII Congresso de Iniciação Científica da Faculda-
de Eduvale de Avaré (CONINCE), com o tema "Desenvolvendo
conhecimento para a promoção de uma vida saudável".Justifica-
se tal propositura, posto que esta instituição, que de forma bri-
lhante nos representa em diversos eventos, sempre nos honra
e engrandece o nome de nossa cidade.
-Oficiado ao Exmo. Sr. Paulo Dias Novaes Filho, DD. Prefeito
Municipal da Estância Turística de Avaré, para que esclareça se
existem estudos sobre a possibilidade de implantação de semá-
foros funcionando à base de energia solar na Estância Turística
de Avaré. Se positivo, sugerimos que se elabore cronograma
anual para substituição progressiva dos semáforos que ainda
funcionam por meio de energia elétrica, fornecida de modo con-
vencional para os novos equipamentos que funcionem à base
de energia solar. Assim como a energia eólica e a do mar, a
energia solar se caracteriza como inesgotável e é considerada
uma alternativa energética muito promissora para enfrentar os
desafios da expansão da oferta de energia com menor impacto
ambiental. As aplicações práticas da energia solar podem ser
divididas em dois grupos: energia solar fotovoltaica, processo
de aproveitamento da energia solar para conversão direta em
energia elétrica, utilizando os painéis fotovoltaicos e a energia
térmica (coletores planos e concentradores) relacionada basi-
camente aos sistemas de aquecimento de água. As vantagens
da energia solar ficam evidentes quando os custos ambientais
de extração, geração, transmissão, distribuição e uso final de
fontes fósseis de energia são comparados à geração, trans-
missão, distribuição e uso final de fontes fósseis de energia são
comparados à geração por fontes renováveis, como elas são
classificadas. Torna-se evidente a urgência do Município de
Avaré, em não mais passar por transtornos de veículos que
trafegam em velocidade reduzida, prejudicando o deslocamento
das pessoas, em razão de apagão em sinais de trânsito por
caso fortuito. A tecnológica atual já permite que esses equipa-
mentos funcionem tendo por fonte de energia a utilização de
energia solar, tendo em vista que no Brasil há condições muito
favoráveis para realização desta iniciativa, pois levantamento
recente constatou-se que o país recebe 2,2 mil horas de insola-

ção, suficiente para gerar 15 trilhões de megawatts. O aqueci-
mento solar provém de fonte limpa e constante, além de ser
vantajoso se comparado a qualquer outro, tanto em relação ao
meio ambiente como ao custo. Talvez não seja suficiente a solu-
ção encontrada pelo Poder Executivo em realizar a troca e ma-
nutenção de semáforos atuais, mas sim a implantação de um
novo sistema de semáforo a fim de beneficiar o desenvolvimen-
to social e econômico do Município de Avaré. Por estas razões
apresentamos o presente Projeto de Lei, submetendo-o à apre-
ciação dos nobres Pares.
-Que seja oficiada à CPFL (Companhia Luz e Força Santa Cruz),
reiterando o Requerimento nº 0969/2014, para que em caráter
de urgência providencie a substituição das lâmpadas danificadas
em toda a extensão da Rua da Colina. Justifica-se o requerimen-
to a pedido dos moradores daquelas imediações, pois o referido
local se encontra completamente escuro no período noturno,
comprometendo a segurança dos moradores e usuários que se
utilizam da via, e facilitando a ação de vândalos que se aprovei-
tam de tal situação para agirem.
-Que seja oficiado ao Exmo. Sr. Paulo Dias Novaes Filho, DD.
Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, para que por
meio do setor competente, nos informe se existem estudos em
andamento para criação do "Programa de Avaliação Ortopédica
da Coluna - Teste do Minuto", na rede municipal de ensino? Se
negativo, solicitamos que ocorra tal iniciativa. Justifica-se o re-
querimento, considerando as reclamações e questionamentos
que temos recebido, relativos aos malefícios causados à saúde
de crianças e adolescentes que, em período escolar e sem
quaisquer fiscalizações, transportam pesados materiais esco-
lares, como mochilas, em escolas deste município. Consideran-
do que essa falta de fiscalização, a falta consciência de muitas
famílias e a ausência das Escolas e do Poder Público, podem
causar consequências nefastas comprometendo a saúde de
crianças e adolescentes, como deformidades posturais. Com a
realização do "Teste do Minuto" em uma avaliação ortopédica da
coluna dos alunos, pode detectar problemas de má postura,
evitando futuros danos à saúde, onde a má postura pode com-
primir órgãos dificultando a respiração, o funcionamento diges-
tivo e a circulação sanguínea, além de causar dores e ocasionar
baixa qualidade de vida. Considerando que grande parte das
escolioses surge durante a fase do crescimento vertebral. Este
programa já utilizado em outras cidades, como em Piracicaba,
com muito êxito, encaminhamos cópia do Projeto de Lei.
-Que seja  oficiado ao Responsável pelo Horto Florestal, solici-
tando a implantação de um bicicletário. Ressaltamos que medida
garantirá que os frequentadores que transitam pelo local, com a
certeza de que encontrarão um espaço seguro para guardarem
suas bicicletas.

INDICAÇÕES
Bruna Maria Costa Silvestre - Presidente

-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo
Senhor Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, para que por
meio do setor competente, regularize no âmbito Municipal a Lei
Nº 13.022 de 8 de Agosto de 2014, que dispõe sobre o Estatuto
Geral das Guardas Municipais, que em seu Art. 22. Institui o
prazo de 2 (dois) anos para os municípios se adaptarem a nova
Lei a partir de sua publicação.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo
Senhor Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, para que por
meio do Setor Competente, providencie melhorias na sinalização
da Avenida Governador Mário Covas.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo
Senhor Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, para que por
meio do Setor Competente, providencie a manutenção dos Se-
máforos instalados no cruzamento da Avenida Espanha com
Rua Antonieta Paulucci , Bairro Jardim Vera Cruz.

Francisco Barreto de Monte Neto - 2º Secretário
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo
Senhor Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, para que
seja estudado por meio da  secretaria competente, a possibilida-
de  de instalar luminária no poste existente na Rua Brasil Toschi
, próximo ao nº 326, no Alto da Colina. JUSTIFICATIVA: O presen-
te pedido foi apresentado pelo Sr. Evanildo Benedito Oliveira,
que há muito vem solicitando esse serviço, e se sente prejudica-
do por ser o morador da última casa, ou seja do último lote.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo
Senhor Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, para que
seja estudado por meio da  secretaria competente, a possibilida-
de de alterar a denominação dos funcionários da Zona Azul
para escriturário, uma vez que suas funções estão extintas, e
são  apenas 9 funcionários. JUSTIFICATIVA: O presente pedido
foi apresentado por estes funcionários que se sentem insegu-
ros em relação à vida profissional.
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AVARÉ, 153 ANOS

Salão Nacional de Humor
de Avaré começa na terça-feira
Evento avareense foi inspirado no Salão
Internacional de Humor de Piracicaba

Programação

Através do Salão Interna-
cional de Humor de Piracica-
ba, começa na próxima ter-
ça-feira, 30, o I Salão Nacio-
nal de Humor de Avaré. O
evento contará com exposi-
ção itinerante das caricatu-
ras, charges, cartuns, tiras,
mangás e quadrinhos e colo-
cações didáticas dos artistas
expositores. O evento terá
como patrono o cartunista e
chargista avareense Luiz Car-
los Fernandes, um dos maio-
res nomes do humor nacio-
nal. Confira a programação
detalhada abaixo.

O salão de Avaré é uma
extensão do Salão de Piraci-
caba. Por intermédio do atu-
al presidente Evaldo Vicen-
te, Avaré receberá 32 telas
entre charges, tiras, cartuns
e caricaturas de reconheci-
dos artistas nacionais e inter-
nacionais que participaram
do conceituado salão piraci-
cabano. O Jornal A Comarca
Regional é o órgão de im-
prensa que intermediou e in-
centivou a criação do salão
avareense.

Exposição itinerante –
roteiro

A abertura oficial aconte-
ce na terça, 30, às 19h30 na
Faculdade Eduvale com a ex-
posição itinerante até 22h. A
exposição itinerante segue
para a EMEB Fausto dos San-
tos Rodrigues (Jardim Paraí-
so), no dia 4, das 14h00 às
19h00, quando acontece
mais uma edição do Avaré
Viva!; no Instituto Federal de
São Paulo – IFSP (Campus
Avaré), no dia 6, das 8h00 às
22h00; na Escola Estadual

Palestra: Passo a passo da produção de Histórias em qua-

drinhos

Palestrante: Flávio de Oliveira

Dia: 6/10, das 7h30 às 12h30

Local: Escola Estadual Paulo Araújo Novaes

Dia: 8/10, às 19h30

Local: Faculdade Eduvale

Dia: 10/10, às 19h30

Local: Fundação Regional Educacional de Avaré

Dia: 13/10, 7h30, 9h e 19h30

Local: Escola Técnica Estadual Prof. Fausto Mazzola

Palestra: Uso da ilustração em publicidade

Palestrante: Beto Almeida

Dia: 14/10, às 19h30

Local: Escola Técnica Estadual Prof. Fausto Mazzola

Workshop: Nos caminhos do traço

Palestrantes: Luiz Carlos Fernandes e Gilmar

Dia: 17/10; às 18h

Local: Biblioteca Municipal de Avaré – Horário: 18h00

 Mesa redonda: Discussão do formato para o II Salão

de Humor de Avaré – Edição 2015

Mediador: Gilson Câmara

Dia: 18/10, às 13h30

Local: Casa de Artes e Artesanato de Avaré

 Programação de encerramento: Exposição Itinerante

das caricaturas, charges, cartuns, tiras, mangás e qua-

drinhos; Apresentações musicais, encenações tea-

trais, exibição de desenhos animados e homenagem

ao patrono da 1ª Edição do Salão de Humor.

Dia: 18/10

Local: Largo São João

Horário: 10h00 as 18h00

Obs: Homenagem a Luiz Carlos Fernandes – Horário: 16h

Paulo Araújo Novaes – PAN,
no dia 8, das 8h00 às 22h00;
na Fundação Regional Educa-
cional de Avaré – FREA, no
dia 10, das 19h às 22h; na Es-
cola Técnica Estadual Profes-
sor Fausto Mazzola, no dia 14,
das 8h às 22h; na EMEB Pro-
fessor Flávio Nascimento, no
dia 16, das 19h às 22; no Lar-
go São João, no dia 18, das
13h às 18h.

A exposição terá os se-
guintes trabalhos: caricatu-
ras e charges do caricaturis-
ta Xavier, ilustrações do ilus-

trador Beto Almeida, perso-
nagens de quadrinhos do
artista Flávio de Oliveira,
desenhos do patrono Luiz
Carlos Fernandes, tiras de
Gilmar Barbosa, mangás de
Vanessa Dias, caricaturas,
charges, tiras e quadrinhos
de vários artistas nacionais
e internacionais que partici-
param de edições do Salão
Internacional de Humor de
Piracicaba e banner didáti-
co sobre caricaturas, char-
ges, ilustração, mangás, qua-
drinhos, tiras e cartuns.

Cartunista Fernandes será o patrono do Salão
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GESIEL JÚNIOR

Vias do Bairro do Braz
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O Bairro do Braz, na Zona Oeste de Avaré, é
formado por terras que antigamente perten-
ceram ao empresário Carlos Caldeira Braz
(1867-1940), imigrante português que, no sé-
culo passado, manteve diversas iniciativas na
cidade como um time de futebol e a Piscina
do Braz, hoje parte do Horto Florestal. Corta

essa região a Rua Braz Caldeira, via de 400 metros situada entre as Rua Mato Grosso
e Pernambuco,  parte dela fronteiriça à área da Penitenciária Estadual.

Situada entre a Rua Goiás e a Avenida
Major Rangel, numa extensão de aproxi-
madamente 450 metros, a Rua Coronel
Coutinho homenageia o político de origem
portuguesa que governou Avaré entre os
anos de 1914 e 1918. Agricultor e comerci-
ante, Miguel Abreu de Lima Pereira Couti-

nho implantou uma contabilidade moderna na Prefeitura, ampliou o serviço
de água e esgotos e pôs guias e sarjetas na malha viária urbana.

DISK SAÚDE
ATENDIMENTO DE

SEGUNDA A SEXTA DAS 8H ÀS 17H

3711.2410

Entre a Avenida Major Rangel e a Rua
Mato Grosso se estende por cerca de meio
quilômetro a Rua Cel. João Cruz. Sua de-
nominação lembra a figura de João Bap-
tista da Cruz (1872-1939), o mais influen-

te líder político da região de Avaré no período da República Velha. Cafeicul-
tor, integrante da Guarda Nacional, foi o patriarca de uma grande família
que deu a Avaré e ao país vereadores, deputados, prefeitos e até um go-
vernador.

Uma das vias mais extensas interliga o
Centro à Zona Oeste por cerca de dois qui-
lômetros. É a Avenida Salim Antonio Curia-
ti, que fica entre a Rua Rio Grande do Sul, na
área central, e a Rua Fernando Antonio Ta-
massia, no Jardim Paraíso. Seu nome rende

tributo à figura de Salim Antonio Curiati (1888-1967), sapateiro libanês radica-
do em Avaré, onde educou seus filhos e atuou dinamicamente na vida comuni-
tária, tendo sido um dos fundadores da Associação Comercial, em 1933.



-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo
Senhor Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, para que
seja estudado por meio da  secretaria competente, a possibilida-
de  de efetuar  instalação de iluminação na rotatória na Av, Emilio
Figueiredo com a Av Seme Jubran  no bairro Paraíso. JUSTIFICA-
TIVA: O presente pedido foi apresentado por munícipes que
residem naquela localidade ou por ali trafegam, e constatam que
a falta de iluminação torna-se um risco constante aos pedestres
bem como aos condutores de veículos.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo
Senhor Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, para que
seja estudado por meio da  secretaria competente, a possibilida-
de  de efetuar  manutenção na quadra do CSU, uma vez que a
referida quadra encontra-se sem condições de uso. JUSTIFICA-
TIVA: O presente pedido foi apresentado por usuários da mes-
ma que alegam a necessidade de manutenção pelo excesso de
buracos ali existentes
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo
Senhor Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, para que
seja estudado por meio da  secretaria competente, a possibilida-
de de alterar a referência salarial dos membros do  Conselho
Tutelar de 12 para 14,  já para o próximo pleito. JUSTIFICATIVA:
O presente pedido foi apresentado por conselheiros, que acom-
panharam o processo de alteração da lei  quanto à dedicação
exclusiva,  sem que houvesse  um estudo  para uma compensa-
ção financeira;

Antonio Leite de Oliveira
-Por meio do setor competente, sejam notificados os proprietários
dos lotes da rua Copenhague, no bairro Jardim Europa III, para que
mantenham seus terrenos limpos, e que construam o passeio.
-Por meio do setor competente, nos informe da possibilidade de
se construir um parquinho infantil no bairro Vila Esperança. Jus-
tifica-se tal propositura, o fato de se tratar de uma comunidade
carente, onde não tem acesso a nem um tipo de lazer.
-Por meio do setor competente, estude a possibilidade de insta-
lar 2 redutores de velocidade na Av. Brasília precisamente entre
as ruas Bauru e João Amaro no Bairro Vila Jardim. Justifica-se
tal propositura, muitas reclamações de comerciantes que rela-
tam a alta velocidade com que trafegam na referida avenida.

Benedito Braz Ferreira
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo
Senhor Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, para que por
meio do setor competente verifique a possibilidade de realizar
manutenção na calçada da Praça João Francisco da Silva, no
bairro Vera Cruz.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo
Senhor Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, para que por
meio do setor competente verifique a possibilidade de realizar
manutenção na rua Fernando Antônio Tamassia, principalmente
entre as ruas Miguel Chibani e João Roberto Keller. Justificativa:
Esta rua encontra-se em estado intransitável, atrapalhando in-
clusive moradores de chegarem de automóvel as suas casas.

Denilson Rocha Ziroldo
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Se-
nhor Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, para que, por
meio do setor competente, estude a possibilidade de providenci-
ar cadeiras de banho para os banheiros masculinos e femininos
do Pronto Socorro Municipal. Justifica-se tal propositura, para
facilitar o trabalho dos funcionários, tendo em vista que as ca-
deiras lá existentes são de difícil mobilidade e já estão muito
usadas.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo
Senhor Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, para que,
por meio do setor competente,  sejam notificados os proprietá-
rios dos lotes existentes no início da rua Djalma de Noronha,
para que mantenham seus terrenos limpos e murados, visto
que diariamente munícipes despejam lixo e entulhos no local e
tal procedimento vem ocasionando a proliferação de insetos e
animais peçonhentos,  colocando em risco à saúde dos
munícipes que residem naquele local.

Edson Flávio Theodoro da Silva
-Que por meio do setor competente, providencie com urgência
os reparos ou troca das guias da calçada na confluência da Rua
Acre e Monsenhor Celso Ferrreira.
-Que por meio do setor competente, providencie a instalação de
uma placa de advertência para os carros no local de parada de
ônibus escolar em frente a EMEB José Rebolças de Carvalho
localizada no Bairro Santa Elizabeth. Justificativa: A placa de
advertência se faz necessária pelo fato de motoristas dos car-
ros de passeio estar ignorando a faixa amarela.

Eduardo David Cortez
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo
Senhor Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, por meio do
setor competente, que estude a possibilidade de criar um cemi-
tério público municipal, para animais de pequeno porte a exem-
plo da cidade vizinha de Botucatu. Justificativa: Tal propositura

visa atender uma solicitação da comunidade, pois hoje os ani-
mais domésticos são considerados membros da família.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo
Senhor Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, por meio do
setor competente, que estude a possibilidade de construir aca-
demias ao ar livre, a exemplo da Estância Hidromineral Águas de
Santa Bárbara, em bairros como : Jardim Tropical, Jardim Para-
íso, Jardim Paineiras, Vila Operária, Emapa, Avenida Misael
Euphrasio Leal, defronte à Câmara Municipal, Represa de
Jurumirim e demais localidades pertinentes. Justificativa: Tal
propositura visa trazer mais qualidade de vida em nossa cidade,
principalmente em relação à saúde física e mental das pessoas.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo
Senhor Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, por meio do
setor competente, que providencie bancos, assentos, placas
denominativas e também venha a realizar a manutenção periódi-
ca da  praça pública localizada no cruzamento da Avenida Amé-
rica e a Rua João Fragoso. Justificativa: Tal propositura visa
atender uma solicitação da comunidade, pois o local encontra-
se bastante precário, havendo muitas reclamações dos
frequentadores.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo
Senhor Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, por meio do
setor competente, que providencie a elevação do nível da gra-
duação dos funcionários públicos agentes de saneamento e
vetores, que ocupem nível 7 para nível 10. Justificativa: Tal
propositura visa atender uma solicitação destes valorosos fun-
cionários, ocorre que estes já possuem uma qualificação eleva-
da, pois existem pessoas com o nível menos elevado, ocupando
tal graduação, referindo -se ao nível 7. Por isso, cumpre ressal-
tar a Carta Magna, que quanto maior o grau de dificuldade, tanto
para ingressar no cargo, quanto para desenvolver as funções
inerentes a ele, melhor deverá ser a remuneração.

Júlio César Theodoro
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo
Senhor Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, por meio da
Secretaria Competente, para que de manutenção a caráter
URGENTÍSSIMO na ponte da Rua Coronel João Cruz no Bairro
Ipiranga. JUSTIFICATIVA - O motivo é o próprio desgaste natural
da ponte, que apresenta em estado crítico apontando as ferra-
gens colocando os automóveis que se utilizam do local em risco.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo
Senhor Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, por meio
do Secretário da Comunicação, para que seja feito de forma
URGENTE, uma campanha informativa da LEI DOS 20 MINU-
TOS, informando: 1-Quais providências devem ser tomadas
pelo não cumprimento da lei municipal; 2-Como o munícipe
deve proceder para autuar as entidades descumpridoras da
LEI; 3 -Onde o munícipe deve procurar para levar o compro-
vante da senha protocolada; JUSTIFICATIVA - As entidades
financeiras não atendem as exigências na LEI DO DIREITO
DO CONSUMIDOR, fazendo com que nossos munícipes, ci-
dadão de bem, pagador de seus tributos, fiquem horas em
filas intermináveis, certamente um desrespeito e crime pelas
leis de nosso município. Em anexo, segue comprovante de
um habitual usuário de uma agência bancária, onde por lei a
espera seria de no máximo 30 minutos, sendo protocolado
na agência: Uma hora e quatorze minutos, na espera do
atendimento.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo
Senhor Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, por meio do
setor competente, para que esclareça juntamente com a popula-
ção pelos programas de bairros e no jornal do município, quais
critérios para obtenção de vaga no convênio SESI/AVARÉ, tanto
para estudar, quanto aos programas esportivos na formação de
atletas. JUSTIFICATIVA - Conforme o presidente da instituição
em sua última visita em Avaré, deixou a população bastante
entusiasmada sobre a oferta de ensino de qualidade, precisa-
mos que essa informação chega com mais eficiente para nos-
sos munícipes.
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo
Senhor Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal, por meio da
Secretaria Competente, REITERAR o pedido feito através da in-
dicação 385/2014, que diz na manutenção das calçadas em
torno do ginásio Kim Negrão. JUSTIFICATIVA - A reforma é um
pedido não somente dos moradores locais, mas dos usuários
habituais nas caminhadas matutinas.

Roberto Araujo
-Para que através do Departamento competente, providencie o
conserto e o nivelamento da Rua Professora Azurara, tendo em
vista que o leito carroçável está afundando, podendo inclusive,
causar acidentes, se não for efetuado o conserto.

Rosângela Paulucci P . Pereira
-Por meio do setor competente, solicitando a implantação de
bicicletários em parques, praças e edifícios públicos. Ressalta-
mos que tal medida garantirá que os munícipes transitem até
esses locais com a certeza de que encontrarão um espaço
seguro para guardarem suas bicicletas. Outra medida importan-

te seria disponibilizar temporários em eventos, festas e feiras,
entre outros, facilitando a vida da população.
-Por meio do setor competente, providencie a remoção do entu-
lho depositado no terreno, existente na Rua da Colina, entre os
números 641 e 671, bem como tome as devidas providências
legais contra o descarte irregular do resíduo, visto que morado-
res do local reclamam da irregularidade e irresponsabilidade do
ato acima narrado.
-Por meio do setor competente, providencie a correção da de-
pressão existente no leito carroçável na Rua Seme Jubran, em
frente ao número 580 - jardim Paraíso. Justifica-se a propositura,
posto que da forma como se encontra  a obra, todos os veículos
que circulam pelo local em época de chuvas jogam grande volume
de água para a calçada, molhando não só os pedestres como
prejudicando, o comércio que se encontra ao lado (fotos em ane-
xo). A sugestão dos moradores é que se faça uma canaleta, para
desvio da água ou mesmo outra depressão perpendicular. Do
deliberado, cientifique-se o Sr. Damião Oliveira de Moraes.

CIRCULAR N º 34/2014 - DG   Avaré, 26 de setembro de 2.014.-

Exmo.(a). Sr. (a)
Vereador (a)
N E S T A

Senhor (a) Vereador (a):-
Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordiná-
ria de 29/09/2014 - Segunda Feira - às 19h00min.
Pela presente levo ao seu conhecimento que a Exma. Sra. Pre-
sidente Vereadora Bruna Maria Costa Silvestre  designou  para
a Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 29 de Setembro do
corrente ano, que tem seu inicio marcado para as 19h00min,  a
seguinte matéria:
1. PROJETO DE LEI N.º 129/2014 - Discussão Única
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Autoriza a celebração de termo aditivo ao convênio
celebrado com a Associação de Pais e amigos dos Excepcio-
nais de Avaré - APAE, bem como autoriza a abertura de crédito
especial que especifica e adota outras providências. (c/
substitutivo)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei n º 129/2014. -
Observação:- Os Pareceres do Jurídico e das Comissões Per-
manentes serão colocados na Mesa dos Srs. Vereadores quan-
do da apreciação da matéria
2. PROJETO DE LEI N.º 130/2014 - Discussão Única
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre obrigatoriedade de adesão à rede de
esgoto da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São
Paulo e dá outras providências.
Anexo: Cópias do Projeto de Lei n º 130/2014 e dos Pareceres
do Jurídico; e das Comissões de Constituição, Justiça e Reda-
ção; e de Serviços, Obras e Adm. Pública. (c/ emendas)
3. PROJETO DE LEI N.º 133/2014 - Discussão Única
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Autoriza concessão de direito real de uso de bem
imóvel e dá outras providências (A.A. DEMEZ PEÇAS - ME)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei n º 133/2014 e dos Pareceres
do Jurídico; e das Comissões de Constituição, Justiça e Reda-
ção; de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor; e de Servi-
ços, Obras e Adm. Pública.
Sem outro particular, valho-me do ensejo para apresentar-lhe os
protestos de minha elevada estima e distinta consideração.

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Diretor Geral Administrativo

AO MUNÍCIPE DE AVARÉ
 A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré torna
público a relação das proposituras protocoladas e lidas na ses-
são ordinária de 22/09/2014, a saber:
A íntegra das proposituras (projetos de leis; projetos de resolu-
ção, etc...) pode ser consultada no portal do poder legislativo
www.camaraavare.sp.gov.br através do link "proposituras".
Sugestões para aperfeiçoamento dos procedimentos podem ser
enviadas pelo e-mail: diretoria@camaraavare.sp.gov.br
" Projeto de Lei n º 134/2014
Autoria: Verª Rosângela Paulucci Paixão Pereira
Assunto: Proíbe o uso, a inauguração e entrega de obras públi-
cas incompletas no Município e dá outras providências.
" Projeto de Lei n º 135/2014
Autoria: Verª Rosângela Paulucci Paixão Pereira
Assunto: Dispõe sobre autorização para credenciamento de
Empresas sediadas em Avaré, para execução de serviços de
poda, transplante e supressão de espécime arbórea e demais
formas de vegetação.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 263/2014
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado pela Sra Deira Alizia Visentin Villen, nos termos da Portaria
nº 6397/2013 de 02/01/2013, considerando solicitação do
SEMADS e não comparecimento 41º classificado, para atuar no
CRAS II das 12:00 às 18:00 H, convoca os classificados no
Concurso Público nº 006/2011, publicado em 15/10/2011, homo-
logado através do Decreto nº 3363 de 26/10/2012, publicado em
27/10/2012, para o cargo de ASSISTENTE SOCIAL, conforme
classificação abaixo descrita; a comparecer no prazo máximo
de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação deste
Edital, no Departamento de Recursos Humanos e Gestão de
Pessoal, situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga.
Class. Nome
45º PAULA CAROLINA ALVAREZ FRANCO
Estância Turística de Avaré, aos 26 dias do mês de Setembro de 2014.

DEIRA ALIZIA VISENTIN VILLEN
Secretária Municipal da Administração

ATRIBUIÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO - CONFORME L.C. 127/2010
DENOMINAÇÃO ASSISTENTE SOCIAL
ATRIBUIÇÃO Compreende as tarefas que se destinam a exe-
cutar trabalho de assistência social através de triagens, pesqui-
sas e acompanhamentos de pessoas. Visitas domiciliares para
obtenção de informação socioeconômica sobre as condições
de vida da comunidade ou execução de projetos com objetivos
sociais.
REQUISITO Ensino Superior Completo - Registro no CRESS
CARGA HORÁRIA 30 horas semanais

DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
Quantidade de cópias Documento
02 Documento de Identidade - RG
02 Cadastro Pessoa Física - CPF
02 Comprovante residência (água, luz, telefone, etc)
01 Título eleitoral e último comprovante de votação
01 Carteira Profissional - CTPS
01 PIS - PASEP
01 Comprovante grau de escolaridade ( curso concluso e
registrado) exigido no Edital de Concurso/processo seletivo -
autenticado e cópia autenticada do Registro do CRESS
01 Certificado militar
01 Certidão nascimento / casamento
01 Certidão nascimento filhos (menores de 14 anos para
salário família/maiores para I.R.)
01 Antecedentes Criminais (via internet)
01 Foto 3x4
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá
apresentar cópia  da exoneração e/ou cópia de rescisão de
contrato de trabalho, para fins comprobatórios de acúmulo de
cargo/emprego público

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 264/2014
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representa-
do pela Sra Deira Alizia Visentin Villen, nos termos da Portaria nº
6397/2013 de 02/01/2013, considerando demissão de Marcelo
Matheus, convoca os classificados no Concurso Público nº001/
2011- SAMU, publicado em 26/03/2011, homologado em 17/05/
2011, publicado em 21/05/2011, prorrogado em 11/05/2013, para
o emprego público de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS-SAMU,
conforme classificação abaixo descrita; a comparecer no prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação
deste Edital, no Departamento de Recursos Humanos e Gestão de
Pessoal, situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga.
Class. Nome
05º ANGELO RUOCCO NETO
Estância Turística de Avaré, aos 26 dias do mês de Setembro de 2014.

DEIRA ALIZIA VISENTIN VILLEN
Secretária Municipal da Administração

ATRIBUIÇÃO E REQUISITO DO EMPREGO - CONFORME L.C. 141/2011
DENOMINAÇÃO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS- SAMU
Compreende em auxiliar na execução de tarefas simples e roti-
neiras no local de trabalho, tais como recebimento e
armazenamento de materiais diversos e pequenos reparos em
instalações, mobiliários e similares; realiza a limpeza interna,
externa e onde for solicitado; transporta, carrega materiais de
pequeno volume, executa outras tarefas correlatas. Demais atri-
buições descritas na Portaria nº 2048/GM de 05/11/2002.

REQUISITO Ensino Fundamental Incompleto
CARGA HORÁRIA 44 horas 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)- com-
provando residência na área da comunidade que atuar
01 Título eleitoral e último comprovante de votação
01 Carteira Profissional - CTPS
01 PIS - PASEP
01 Comprovante grau de escolaridade ( curso concluso e
registrado) exigido no Edital de Concurso Público/Lei do Empre-
go - autenticado
01 Certificado militar
01 Certidão nascimento / casamento
01 Certidão nascimento filhos (menores de 14 anos para
salário família/maiores para I.R.)
01 Antecedentes Criminais (via internet)
01 Foto 3x4
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá
apresentar cópia  da exoneração e/ou cópia de rescisão de
contrato de trabalho, para fins comprobatórios de acúmulo de
cargo/emprego público

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 265/2014
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado pela Sra Deira Alizia Visentin Villen, nos termos da Portaria
nº 6397/2013 de 02/01/2013, considerando CI nº 249030/2014-
Secretaria Municipal de Saúde, para atuarem no UBS Bairro Alto
e Centro de Saúde I no horário das 07:00 às 17:00H, convoca os
classificados no Concurso Público nº 006/2013 de 14/12/2013,
homologado pelo Decreto nº 3810/2014 de 19/02/2014, publica-
do em 22/02/2014, para o cargo de TÉCNICO EM ENFERMAGEM,
conforme classificação abaixo descrita; a comparecer no prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação
deste Edital, no Departamento de Recursos Humanos e Gestão
de Pessoal, situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência
da vaga.
Class. Nome
07º ROSELI DE OLIVEIRA QUEIROZ BUENO
08º RITA DE CASSIA FELIX DE ARAÚJO
Estância Turística de Avaré, aos 26 dias do mês de Setembro de 2014.

DEIRA ALIZIA VISENTIN VILLEN
Secretária Municipal da Administração

ATRIBUIÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO - CONFORME L.C. 127/2010
DENOMINAÇÃO TÉCNICO EM ENFERMAGEM
ATRIBUIÇÃO Auxiliar no atendimento a pacientes sob a su-
pervisão e orientação do médico e enfermeiro. Cumprir ou fazer
cumprir prescrições médicas e auxiliar em intervenções cirúrgi-
cas. Esterilizar e conservar o instrumental médico. Observar e
registrar sintomas e sinais vitais apresentados pelos pacientes
para reconhecimento de autoridade superior. Participar de pro-
gramas de aprimoramento profissional. Desempenhar outras
tarefas semelhantes nos programas de saúde, desenvolvidos
pelo Município. Executa tarefas afins designadas pela chefia
imediata.
REQUISITO MÍNIMO Ensino Médio Completo, Curso específi-
co na área e registro no COREN
CARGA HORÁRIA 40 (quarenta) horas semanais

DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
Quantidade de cópias Documento
02 Documento de Identidade - RG
02 Cadastro Pessoa Física - CPF
02 Comprovante residência (água, luz, telefone, etc)
01 Título eleitoral e último comprovante de votação
01 Carteira Profissional - CTPS
01 PIS - PASEP
01 Comprovante grau de escolaridade ( curso concluso e
registrado) exigido no Edital de Concurso/processo seletivo -
autenticado e cópia autenticada do Registro no COREN
01 Certificado militar
01 Certidão nascimento / casamento
01 Certidão nascimento filhos (menores de 14 anos para
salário família/maiores para I.R.)
01 Antecedentes Criminais (via internet)
01 Foto 3x4
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá 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 266/2014
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representa-
do pela Sra Deira Alizia Visentin Villen, nos termos da Portaria nº
6397/2013 de 02/01/2013, considerando inabilitação para posse
do 60º classificado (não possuir escolaridade requisitada), de-
sistência do 53º classificado não comparecimento do 65º, 66º e
69º classificados, convoca os classificados no Concurso Público
nº 001/2014, publicado em 11/01/2014, homologado através do
Decreto nº 3834 de 13/03/2014, publicado em 15/03/2014, para o
cargo de AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL, conforme
classificação abaixo descrita; a comparecer no prazo máximo de
05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação deste Edital,
no Departamento de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal,
situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência
da vaga.
Class. Nome
70º PATRICIA MARTINS TAVARES
71º SUELI RIBAS REIS
72º PATRICIA APARECIDA CAMARGO GONÇAL VES
73º FABIANA  LACERDA DE MORAE
74º ANTONINO LOURENÇO FILHO
Estância Turística de Avaré, aos 26 dias do mês de Setembro de 2014.

DEIRA ALIZIA VISENTIN VILLEN
Secretária Municipal da Administração

ATRIBUIÇÃO E REQUISITO DO CARGO - CONFORME L.C. Nº
126/2010 E  127/2010
DENOMINAÇÃO AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
Compreende as tarefas que se destinam a executar sob Super-
visão, serviços de atendimento das crianças em suas necessi-
dades diárias, cuidando de alimentação, higiene e recreação,
garantindo seu bem estar, adaptação e desenvolvimento físico e
mental, visando a alfabetização e o desenvolvimento educacio-
nal. Executa tarefas afins designadas pela chefia imediata.
REQUISITO Ensino Médio Completo com habilitação especí-
fica para o magistério e/ou Graduação Completa de Licenciatura
Plena em Pedagogia.
CARGA HORÁRIA 40 horas 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 ( curso concluso-
Diploma e registrado) exigido no Edital de Concurso Público/Lei
do cargo: Ensino Médico Completo com Magistério e/ou Curso
Superior Completo em Pedagogia - autenticado
01 Certificado militar
01 Certidão nascimento / casamento
01 Certidão nascimento filhos (menores de 14 anos para
salário família/maiores para I.R.)
01 Antecedentes Criminais (via internet)
01 Foto 3x4
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá
apresentar cópia  da exoneração e/ou cópia de rescisão de
contrato de trabalho, para fins comprobatórios de acúmulo de
cargo/emprego público

DENUNCIE
VOCÊ SABIA QUE PARA TODO
SERVIÇO TEM DE SER EMITIDA

UMA NOTA FISCAL DE SERVIÇO?

Essa Nota Fiscal é a garantia de poder
reclamar sobre um serviço mal feito.
Ajude o município para que possamos aju-
dar você !
Sentindo-se lesado e/ou tiver dúvidas nos
mande um e-mail:

denuncia.fiscal@avare.sp.gov .br

CONVOCAÇÕES
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 267/2014
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado pela Sra Deira Alizia Visentin Vilen, nos termos da Portaria
nº 6397/2013 de 02/01/2013, considerando Ofício nº 338/2014-
S.M.Saúde, e considerando desistência do 05º classificado, para
atuar no Centrinho no horário: Segunda, Quarta e Sexta das 07
as 13:00 H e Terça e Quinta das 12 as 18:00H, convoca os
classificados no Concurso Público nº 006/2011, publicado em
15/10/2011, homologado através do Decreto nº 3363 de 26/10/
2012, publicado em 27/10/2012, para o cargo de
FONOAUDIÓLOGO, conforme classificação abaixo descrita; a
comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir
da data da publicação deste Edital, no Departamento de Recur-
sos Humanos e Gestão de Pessoal, situado a Rua Rio Grande do
Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência
da vaga.
Class. Nome
06º LAIS HELOISA MEZZENA
Estância Turística de Avaré, aos 26 dias do mês de Setembro de 2014.

DEIRA ALIZIA VISENTIN VILEN
Secretária Municipal da Administração

ATRIBUIÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO - CONFORME L.C. 127/2010
DENOMINAÇÃO FONOAUDIÓLOGO
ATRIBUIÇÃO Compreende as tarefas que se destinam a iden-
tificar problema ou deficiência ligada a comunicação oral, em-
pregando técnicas próprias de avaliação e fazendo treinamen-
tos fonéticos, audíveis e de dicção, para possibilitar o aperfei-
çoamento e/ou reabilitação da fala.
REQUISITO Ensino Superior Completo - Registro no CRF

DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
Quantidade de cópias Documento
02 Documento de Identidade - RG
02 Cadastro Pessoa Física - CPF
02 Comprovante residência (água, luz, telefone, etc)
01 Título eleitoral e último comprovante de votação
01 Carteira Profissional - CTPS
01 PIS - PASEP
01 Comprovante grau de escolaridade ( curso concluso e
registrado) exigido no Edital de Concurso/processo seletivo -
autenticado e cópia autenticada do Registro no CRF
01 Certificado militar
01 Certidão nascimento / casamento
01 Certidão nascimento filhos (menores de 14 anos para
salário família/maiores para I.R.)
01 Antecedentes Criminais (via internet)
01 Foto 3x4
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá
apresentar cópia  da exoneração e/ou cópia de rescisão de
contrato de trabalho, para fins comprobatórios de acúmulo de
cargo/emprego público

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 268/2014
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado pela Sra Deira Alizia Visentin Villen, nos termos da Portaria
nº 6397/2013 de 02/01/2013, considerando exoneração de Na-
talia Andrade de Camargo e não comparecimento do 06º classi-
ficado convocado pelo Edital de Convocação nº 250/2014, con-
voca os classificados no Concurso Público nº 006/2011, publi-
cado em 15/10/2011, homologado através do Decreto nº 3363
de 26/10/2012, publicado em 27/10/2012, para o cargo de
TERAPEUTA OCUPACIONAL, conforme classificação abaixo
descrita; a comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias
úteis, a partir da data da publicação deste Edital, no Departa-
mento de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal, situado a
Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência
da vaga.
Class. Nome
07º PAULO HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA
Estância Turística de Avaré, aos 26 dias do mês de Setembro de 2014.

DEIRA ALIZIA VISENTIN VILLEN
Secretária Municipal da Administração

ATRIBUIÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO - CONFORME L.C. 127/2010
DENOMINAÇÃO TERAPEUTA OCUPACIONAL
ATRIBUIÇÃO
Compreende as tarefas que se destinam a executar atividades
referentes ao desenvolvimento de programas ocupacionais para
portadores de necessidades especiais ou psíquicas

REQUISITO Superior Completo - Registro no CRECITO
CARGA HORÁRIA 30 (trinta) horas 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 ( curso concluso e
registrado) exigido em Lei e Registro no CRECITO - autenticados
01 Certificado militar
01 Certidão nascimento / casamento
01 Certidão nascimento filhos (menores de 14 anos para
salário família/maiores para I.R.)
01 Antecedentes Criminais (via internet)
01 Foto 3x4
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá
apresentar cópia  da exoneração e/ou cópia de rescisão de
contrato de trabalho, para fins comprobatórios de acúmulo de
cargo/emprego público

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 269/2014
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado pela Sra Deira Alizia Visentin Villen, nos termos da Portaria
nº 6397/2013 de 02/01/2013, considerando pedido de demissão
de Rubens Ivan Marques e desistência do 27º classificado, con-
voca os classificados no Concurso Público nº001/2011- SAMU,
publicado em 26/03/2011, homologado em 17/05/2011, publicado
em 21/05/2011, prorrogado em 11/05/2013, para o emprego pú-
blico de CONDUTOR SOCORRISTA-SAMU, conforme classifica-
ção abaixo descrita; a comparecer no prazo máximo de 05 (cin-
co) dias úteis, a partir da data da publicação deste Edital, no
Departamento de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal, situ-
ado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência
da vaga.
Class. Nome
28º MARCELO SILVESTRE VAIROLETTI
Estância Turística de Avaré, aos 26 dias do mês de Setembro de 2014.

DEIRA ALIZIA VISENTIN VILLEN
Secretária Municipal da Administração

ATRIBUIÇÃO  E REQUISITO DO EMPREGO - CONFORME L.C.
141/2011
DENOMINAÇÃO CONDUTOR SOCORRISTA
Compreende em conduzir veículos de urgência do tipo B, C e D,
observando as normas do Código Sanitário e da Portaria GM/MS
nº 2.048, zelar e fazer a manutenção da limpeza interna e exter-
na do veículo e demais atribuições descritas na Portaria 2048/
GM de 05/11/2002
REQUISITO Ensino Fundamental Completo/Experiência em
condução de veículos de urgência de 01 ano e CNH "D", aptidão
física no exercício das atribuições
CARGA HORÁRIA 44 horas semanais (sistema 12x36)

DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
Quantidade de cópias Documento
02 Documento de Identidade - RG
02 Cadastro Pessoa Física - CPF
02 Comprovante residência (água, luz, telefone, etc)- com-
provando residência na área da comunidade que atuar
01 Título eleitoral e último comprovante de votação
01 Carteira Profissional - CTPS
01 PIS - PASEP
01 Comprovante grau de escolaridade ( curso concluso e
registrado) exigido no Edital de Concurso/processo seletivo -
autenticado
01 Certificado militar
01 Certidão nascimento / casamento
01 Certidão nascimento filhos (menores de 14 anos para
salário família/maiores para I.R.)
01 Antecedentes Criminais (via internet)
01 Foto 3x4
Obs: Se funcionário público vinculado a outro órgão, deverá
apresentar cópia  da exoneração e/ou cópia de rescisão de
contrato de trabalho, para fins comprobatórios de acúmulo de
cargo/emprego público

INEDITORIAIS

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ -

AVAREPREV
 ESTADO DE SÃO PAULO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 262/2014
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado pela Sra Deira Alizia Visentin Villen, nos termos da Portaria
nº 6397/2013 de 02/01/2013, considerando CI nº 249768- S.M.
Saúde, para atender solicitação do Ministério Público, para atuar
no SAI (Serviço de Acolhimento Institucional), convoca os clas-
sificados no Concurso Público nº 006/2011, publicado em 15/10/
2011, homologado através do Decreto nº 3363 de 26/10/2012,
publicado em 27/10/2012, para o cargo de PSICÓLOGO, confor-
me classificação abaixo descrita; a comparecer no prazo máxi-
mo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação deste
Edital, no Departamento de Recursos Humanos e Gestão de
Pessoal, situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência
da vaga.
Class. Nome
14º WELLINGTON MENEZES PASTROLIN
Estância Turística de Avaré, aos 27 dias do mês de Setembro de 2014.

DEIRA ALIZIA VISENTIN VILLEN
Secretária Municipal da Administração

ATRIBUIÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO - CONFORME L.C. 127/2010
DENOMINAÇÃO PSICÓLOGO
ATRIBUIÇÃO Compreende as tarefas que se destinam a pres-
tar assistência de saúde mental, bem como atender e orientar na
área educacional, elaborando e aplicando técnica psicológica
para possibilitar a orientação e/ou diagnóstico clínico
REQUISITO Ensino Superior Completo - Registro no CRP
Carga Horária 30 (trinta) horas semanais
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CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
RURAL - CMDR AVARÉ

Lei 1.574, de 15 de maio de 2012

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
10ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2.014

1ª; 2ª CONVOCAÇÃO
O presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural -
CMDR Avaré, no uso das atribuições que lhe confere a Lei 1.574,
de 15 de maio de 2012; o Decreto 3.244, de 18 de junho de 2012;
o Artigo 6, inciso IV e Artigo 11, parágrafos 1º e 2º do Regimento
Interno (RI), CONVOCA seus conselheiros e CONVIDA os cida-
dãos avareenses interessados no desenvolvimento rural do
município, para comparecerem à 9ª Reunião Ordinária de 2014,
a ser realizada no dia 06 de outubro de 2.014, segunda-feira, na
sede da CATI Regional Avaré, Rua Santa Catarina, 1.901, Cen-
tro, Estância Turística de Avaré-SP, em primeira convocação às
18h00, com pelo menos a metade de seus membros e em segun-
da convocação às 19h00, com qualquer número de conselhei-
ros, para deliberar sobre a seguinte PAUTA: I. Abertura; II. Expe-
diente: 1) Comunicação do Presidente; 2) Informe da Secretaria
Executiva; III. ORDEM DO DIA: 1. Leitura, discussão e aprovação
da Ata da 9ª Reunião Ordinária de 2014; 2. Controle Social na
Emissão de DAP/PRONAF; 3. Cursos SENAR/FAESP/SEBRAE;
4. Projetos Olericultura/Fruticultura CATI; 5. Demais assuntos,
deliberativos ou não, mas de interesse do colegiado rural.
Estância Turística de Avaré, 22 de setembro de 2.014

GERSON CARDOSO
Presidente

RUI FERREIRA
Secretário Executivo

FERNANDO FRANCO AMORIM
Secretário Adjunto

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

EMEB "Professora Maria Nazareth Abs Pimentel"
Despachos do Diretor de Escola, 18/09/2014.

O Srº Diretor APARECIDO VICENTE VIEIRA da EMEB "Professora
Maria Nazareth Abs Pimentel", com base no Decreto 3.265 de
03/07/2012, expede os seguintes Atos Decisórios:

Ato Decisório nº 016/2014,
ROSANA APARECIDA DEOLIN DE FREITAS, RG n° 20.156.543-2,
PEB II efetivo do QM na EMEB Professora Maria Nazareth Abs
Pimentel em Avaré - SME, pretende acumular com o cargo efeti-
vo de PEB II da EE Professor João Teixeira de Araujo em Avaré -
Diretoria de Ensino de Avaré.
DECISÃO: Acúmulo Legal.

Ato Decisório nº 017/2014,
AMANDA DE OLIVIERA ROSA, RG n° 46.299.768-6, PROFES-
SOR-ADJUNTO efetivo do QM na EMEB Professora Maria
Nazareth Abs Pimentel em Avaré - SME, pretende acumular com
o cargo efetivo de PEBI na EMEISF "SAGRADO CORAÇÃO DE
JEUS em Arandu - SMEA
DECISÃO: Acúmulo Legal.

APARECIDO VICENTE VIEIRA
RG n°. 18.443.619
Diretor de Escola

CMPD - Conselho Municipal do Plano Diretor

CONVITE PARA REUNIÃO DE REVISÃO, DE
ANÁLISE E DISCUSSÃO DE PROCESSOS  E

AUDIÊNCIA PÚBLICA DO
PLANO DIRETOR

Ficam, por meio deste, CONVIDADOS os Conselheiros do Con-
selho Municipal do Plano Diretor - CMPD, bem como a sociedade
civil em geral, para REUNIÕES DE REVISÃO, ANÁLISE E DISCUS-
SÃO DE PROCESSOS e AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PLANO DIRE-
TOR a se realizarem na próxima semana nos dias, locais e horá-
rios especificados abaixo:
- 29/09 (segunda-feira) - 19:00h - AREA
- Revisão de Zoneamento - Finalização do MAPA DO ANEXO 2 -
discussão de casos

- 30/09 (terça-feira) - 19:00h - Câmara de Vereadores
- Audiência Pública - Zoneamento - MAPA DO ANEXO 2

- 01/10 (quarta-feira) - 19:00h - AREA
- Reunião de Análise e Discussão de Processos

Eduardo Augusto Zanella
Presidente do CMPD

TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO 001/2014.
TERMO ADITIVO N° 001/2014 AO CONVÊNIO 031/2014 COM
BASE NA LEI N°. 1.768 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2014 LEI N°.
1.825 DE 19 DE AGOSTO DE 2014, QUE ENTRE SI FAZEM O
MUNICÍPIO DA ESTANCIA TURÍSTICA DE AVARÉ, COM A

INTERVENIÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E
A SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AVARÉ.

O MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ, pessoa jurídi-
ca de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob nº 46.634.168/
0001-50, com sede à Praça Juca Novaes, N° 1.169, centro,
representado neste ato pelo EXMº. Sr. Prefeito, PAULO DIAS
NOVAES FILHO, brasileiro, casado, médico, inscrito no CPF/MF
nº 062.692.458-85, portador do RG. Nº 7.695.523 SSP/SP pre-
sente a Sra. SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE, VANDA
CORINA C. L. N. AVELLAR, brasileira, casada, inscrito no CPF/
MF nº. 099.728.278-95, portadora do RG. N°. 10.918969-3 SSP/
SP, doravante denominada simplesmente de CONVENENTE, e de
outro lado a SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AVARÉ, inscrita
no CNPJ/MF nº 44.584.019/0001-06, inscrita no CREMESP sob
nº 04.419, entidade filantrópica, de personalidade jurídica de
Direito Privado e com estatuto arquivado no Cartório de Registro
de Pessoas Jurídicas de Avaré, em 28.07.20, sob nº 09, com
sede à rua Paraíba nº 1003, nesta cidade, doravante denomina-
da de CONVENIADA, neste ato representada pelo seu provedor,
Senhor ARNALDO GALLO, RG. N°. 14.198.998 SSP/SP, portador
do CPF/MF nº 043.654.388-59, residente e domiciliado nesta
cidade, em pleno e regular exercício de suas funções, e Dr.
NILTON JOSÉ GONÇALVES, brasileiro, casado, médico - CRM-
31.665, portadora da RG. 5.486.984-5 SSP/SP e inscrito no CPF/
MF nº 239.329.109-15, DIRETOR CLÍNICO da CONVENIADA,
RESOLVEM celebrar o presente TERMO ADITIVO, mediante o
estabelecimento das seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
Acréscimo no valor do Auxilio - Custeio da Entidade.
PARÁGRAFO ÚNICO: Será acrescido no Auxilio - Custeio da
Entidade - Hospitalar o valor mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil
reais),  a contar a partir de 01 de julho de 2014 a 31 de dezembro
de 2014.
CLÁUSULA SEGUNDA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
O recurso do presente termo Aditivo onera a Secretaria Munici-
pal da Saúde / Fundo Municipal da Saúde - FMS, na classifica-
ção abaixo descrita:

PARÁGRAFO ÚNICO:   O valor de R$ 90.000,00 (noventa mil
reais) , corresponde ao acréscimo mensal de R$ 15.000,00 (quin-
ze mil reais),  que será pago para as competências dos meses
de julho / agosto / setembro / outubro / novembro e dezembro de
2014, conforme convênio 031/2014.
CLÁUSULA TERCEIRA: DA ALTERAÇÃO DA DOTAÇÃO
A dotação orçamentária abaixo, a partir de 01 de julho de 2014
passará a ter o seguinte valor:

CLÁUSULA QUARTA: DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Avaré, Estado de São Paulo,
para dirimir questões sobre a execução do presente termo aditivo
que não puderem serem resolvidas de comum acordo entre os
participes, nem pelo Conselho Municipal de Saúde.
E, por estar assim, justos e acordados, os partícipes firmam o
presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma,
para os devidos efeitos legais.
Estância Turística de Avaré,  26 de agosto  de 2014.

___________________________________
PAULO DIAS NOVAES FILHO

Prefeito da Estância T urística de Avaré
__________________________________

VANDA CORINA C. L. N. AVELLAR
Secretaria Municipal de Avaré

___________________________________
ARNALDO GALLO

Provedor da Santa Casa de Misericórdia de Avaré
_____________________________________

NILTON JOSÉ GONÇALVES
Diretor Clinico  da Santa Casa Misericórdia de Avaré

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 150/11 -
Decreto nº 3.596/13

Convocação
O  Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente - CMDCA,  Sr. Rubens Renato Pereira, vem por
meio deste convocar todos os Conselheiros e  Suplentes para
Reunião Ordinária na data de 02.10.2014 (quinta-feira) às
09h00min na sala de Reunião do Conselho, situada na Avenida
Carmem Dias Faria, 2161, Bairro Alto (antigo Water Park)
Pauta:
" Discussão, análise e deliberação sobre a CI nº 253997 apre-
sentada pela SEMADS;
" Ciência a requerimentos de indicação de membros titulares e
suplentes representantes neste CMDCA
" Ciência dos Controles de utilização do automóvel do CMDCA;
" Análise e ciência dos relatórios de Atividades das Entidades;
" Eleição para Presidente, Vice Presidente, Tesoureiro e 1º Se-
cretário deste Conselho
Contamos com a   presença de todos  no caso de imprevistos,
favor                      comunicar por escrito com antecedência
e- mail: cmdca@avare.sp.gov.br
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LEIS

Lei nº 1.832, de 23 de setembro de 2014
Dispõe sobre cemitérios no âmbito do Município de Avaré e dá

outras providências.

Autoria: Prefeito Municipal (Projeto de Lei nº 55/2014)
PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando de suas atribuições que são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de
Avaré decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei,

TÍTULO I
DOS CEMITÉRIOS

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1° A construção, o funcionamento, a utilização, a adminis-
tração e a fiscalização dos cemitérios no Município de Avaré,
reger-se-ão pelo disposto nesta Lei e ao que determinam as
Resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA,
nº 335/2003, 386/2006, nº 368/2006, nº 402/2008 ou as que as
substituírem, a Resolução SS 28, de 25/02/2013, da Secretaria
de Estado de Saúde do Estado de São Paulo e demais normas
específicas aplicáveis à matéria.
Art. 2º O Município incumbir-se-á de:
I - tomar medidas tendentes à administração dos cemitérios públicos;
II - fiscalizar os cemitérios particulares, zelando pela observân-
cia das normas legais e regulamentos sobre a matéria;
III - administrar os cemitérios públicos e fixar as taxas dos servi-
ços neles prestados;
IV - fiscalizar para que as empresas funerárias sediadas em
outros municípios não venham a prestar serviços permanentes
no âmbito local;
V - fixar o valor das tarifas das concessões.
Parágrafo único -O Poder Executivo regulamentará o procedi-
mento de lançamento, fiscalização e cobrança dos tributos per-
tinentes à atividade funerária, na forma da legislação tributária.

Seção I
Dos Cemitérios

Art. 3º  Todos os cemitérios, públicos ou particulares, serão
inteiramente cercados com muro de, no mínimo, 2 (dois) metros
de altura, e no seu interior serão destinadas áreas para ruas e
avenidas, além de reservados espaços para a instalação da
administração, construção de capelas, sanitários, e área de
estacionamento.
§ 1º  As ruas internas deverão ter a largura mínima de dois
metros e as avenidas, de, no mínimo, três metros.
§ 2º Os cemitérios públicos e particulares deverão, ainda, re-
servar espaço para:
a)  a instalação de ossário;
b) sepultamento de pessoas com renda familiar mensal máxima
de um salário mínimo ou cuja família esteja em situação de
vulnerabilidade social;
c) descarte de resíduos retirados das sepulturas;
d) preparação e acomodação de materiais a serem utilizados
nas construções de jazigos e similares.
§ 3° - O cercamento previsto no artigo 3° poderá ser de tela ou
arame, quando o cemitério localizar-se na área rural do Municí-
pio ou que por sua localização afastada do centro urbano não
acarretará incômodo à vizinhança.
§ 4º - Os cemitérios púbicos ou particulares devem garantir a
acessibilidade às pessoas com deficiência ou com mobilidade
reduzida, incluindo os trabalhadores, de acordo com as legisla-
ções específicas vigentes.
Art. 4º-  Os cemitérios e sua respectiva administração estarão
abertos diariamente ao público, no período das 07 às 18 horas,
excetuados os casos excepcionais de sepultamento urgente e
ocorrências similares.
§ 1° - No mesmo período serão atendidos os translados,
inumações e exumações, bem como os assuntos concernentes
à concessão de jazigos e congêneres.
§ 2° -Para o atendimento dos casos excepcionais, deverá a
administração do cemitério disponibilizar, em local de fácil visibi-
lidade, o nome, endereço e número de telefone do plantonista.
Art. 5º - As construções funerárias só poderão ser executadas
após a expedição do alvará de licença, mediante requerimento do
interessado, aprovação do projeto e pagamento das taxas devidas.
Art. 6º - O Município não intervirá nas obras de construção e
melhoramento das construções funerárias, salvo quando des-
conformes com a legislação pertinente, prejudiciais à higiene e
segurança pública e agressivas ao meio ambiente.
§ 1º - Nos cemitérios públicos os serviços de construção, con-
servação e limpeza dos jazigos e similares, realizados por pro-

fissionais autônomos prestadores de serviços pessoais, só
poderão ser feitos por pessoas devidamente credenciadas pelo
Município, mediante cadastro junto ao Departamento de ISS/Alvará,
as quais deverão se apresentar no cemitério com identificação
fornecida pela Administração Pública.
§ 2º - A preparação de materiais destinados as construções, a
que se refere o caput, deverá ser feita em local destinado para
esse fim conforme § 2° do artigo 3º.
§ 3º - Sobras de materiais de obras, conservação e limpeza das
sepulturas devem ser removidos imediatamente pelos respon-
sáveis sob pena de multa de 200 (duzentas) UFMA.
§ 4º - O ladrilhamento do solo ao redor das sepulturas é permitido
desde que atinja a totalidade da largura das ruas de separação e
sejam, pelos interessados, obedecidas as instruções do Município.
§ 5º - É permitida a todas as confissões de fé a prática de seus
ritos nos cemitérios municipais, respeitadas as normas de or-
dem e segurança pública.
Art. 7º - São obrigações comuns da administração dos cemité-
rios particulares ou públicos:
I - manter um registro geral informatizado com numeração e
mapeamento de todas as sepulturas, jazigos e nichos existentes;
II - manter registro informatizado para registro de sepultamento,
com colunas para as seguintes anotações:
a) número de ordem;
b) nome, idade, sexo, estado civil, filiação e naturalidade do
falecido;
c) data e lugar do óbito;
d) número do registro de óbito, página, livro, nome do cartório e
do lugar onde está situado;
e) espécie de sepultura (temporária ou perpétua);
f) categoria de sepultura (carneira ou jazigo);
g) data ou motivo da exumação;
h) pagamentos de taxas e emolumentos;
i) importância paga.
I - manter registro informatizado de carneiras ou jazigos, con-
tendo colunas para as seguintes anotações:
a) número de ordem do registro do livro geral;
b) número de ordem do sepultamento da espécie perpétua;
c) data do sepultamento;
d) nome, idade, sexo, estado civil, filiação e naturalidade do
falecido;
e) número da quadra e da carneira ou jazigo;
f) nome de quem assinou a concessão;
g) patronímico das famílias beneficiadas pela perpetuidade;
h) pagamento da concessão;
i) importância paga.
II - manter registro informatizado de concessão de nicho desti-
nado ao depósito de ossos ou restos mortais decorrentes de
cremação, contendo colunas para as seguintes anotações:
a) número de ordem do registro no livro geral;
b) data do sepultamento;
c) nome, idade, sexo, estado civil, filiação e naturalidade do
falecido;
d) número do nicho;
e) data da concessão, número e página do livro;
f) data da exumação.
III - manter registro informatizado de depósito de ossos no ossário,
contendo colunas para as seguintes anotações:
a) número de ordem do registro no livro geral;
b) nome, idade, sexo, estado civil, filiação e naturalidade do
falecido.
c) data do sepultamento;
d) data da exumação;
e) número da sepultura anterior.
Art. 8º - Considera-se cemitério particular aquele de domínio
privado.
Art. 9º - A aprovação de projetos para construção de cemitérios
particulares é da competência do Município, obedecidos os se-
guintes critérios:
I - prova de propriedade do imóvel;
II - prova de inexistência de ônus gravando o imóvel;
III - apresentação de planta cotada do terreno e edifícios, em
escala máxima de 1/1000, com indicação clara e precisa de
suas confrontações e sua situação em relação a logradouros e
estradas já existentes;
IV - apresentação de Memorial Descritivo;
V - declaração de atendimento às exigências da Resolução nº
335, de 28 de maio de 2003, do Conselho Nacional do Meio
Ambiente, ou outra que vier a substituí-la, com a apresentação,
desde já, da devida licença prévia e licença de instalação
fornecida pelo órgão ambiental competente.
Art. 10 - Além dos requisitos estabelecidos no artigo 9º, só
serão aprovados os projetos que destinem, no mínimo, cinco por
cento do total das sepulturas ou terrenos nele existentes, ao
Município, para atendimento social.

Art. 11 - O cemitério municipal será dividido em quadras e em
setores destinados ao sepultamento de adultos, de crianças e de
pessoas, cuja família tenha renda máxima de um salário mínimo
ou, esteja em situação de vulnerabilidade social ou pessoas, cuja
família, esteja impossibilitada de arcar por conta própria com as
necessidades urgentes provocadas pela morte de membro da
família, nos termos da Lei n° 1.773 de 18 de março de 2014.
§ 1° - Para efeitos desta Lei, deverá ser emitido parecer técnico
social às pessoas, cuja família tenha renda máxima de um salá-
rio mínimo ou esteja em situação de vulnerabilidade social.
§ 2° - Os cadáveres de pessoas não reclamadas ou remetidos
por autoridades policiais serão sepultados gratuitamente em
quadras específicas do cemitério.

SEÇÃO II
DAS SEPULTURAS

Art. 12 -  Para os fins desta Lei, considera-se:
I - Sepultura, a cova funerária, subterrânea ou não, aberta no
terreno com as dimensões internas de, no mínimo dois metros e
trinta centímetros de comprimento, por noventa centímetros de
largura, e sessenta centímetros de altura, destinada a depositar
caixão para adultos; e com as dimensões um metro e sessenta
centímetros de comprimento, sessenta centímetros de largura, e
quarenta centímetros de altura, destinada a depositar caixão
para crianças, assim considerados aqueles com até 12 anos de
idade completos;
II - Carneira ou Gaveta, a cova com paredes laterais revestidas
de tijolos ou material similar, tendo internamente as dimensões
das sepulturas, e externamente o máximo de dois metros e ses-
senta centímetros de comprimento e um metro e vinte centíme-
tros de largura, para o caso de adultos e, no máximo, um metro
e setenta e cinco centímetros de comprimento, por setenta cen-
tímetros de largura, para crianças;
III - Mausoléu ou Cripta, a obra de arte em superfície, destinada a
sepultamento no interior de edificação, templo ou suas dependências.
IV - Nicho, o compartimento para o depósito de ossos retirados
de sepulturas, tendo dimensões mínimas de setenta centímetros
por quarenta centímetros;
IV - Ossário, o depósito de ossos requeridos pelos familiares e
provenientes de sepulturas temporárias e carneiras, bem como
de restos decorrentes do processo crematório.
Art. 13 - As sepulturas dos cemitérios municipais são bens pú-
blicos de uso especial e não podem ser objeto de alienação de
propriedade, sob qualquer modo, permitido somente o uso, sob
a forma de concessão, na forma desta lei.
Art. 14 - As sepulturas poderão ser temporárias ou perpétuas.
Art. 15 - Para os fins previstos no artigo 14, considera-se:
I - concessão temporária: aquela firmada pelo prazo de três
anos, renovável, uma vez, por igual período;
II - concessão perpétua: aquela firmada por prazo indeterminado.
§ 1º É condição de renovação da concessão temporária a boa
conservação da sepultura pelo concessionário.
§ 2º Encerrado o prazo inicial da concessão temporária de uso
sobre a sepultura ou carneira, será conferido prazo de, no má-
ximo, trinta dias para que o concessionário manifeste interesse
em renovar o contrato de concessão.
§ 3º Em não havendo renovação da concessão, as sepulturas
ou carneiras serão abertos e os restos mortais se em condi-
ções removidos para o ossário, devidamente identificados.
§ 4º Os corpos de pessoas com renda familiar mensal máxima
de um salário mínimo ou, cuja família, esteja em situação de
vulnerabilidade social e as não reclamadas ou remetidas por
autoridade policial serão colocados em sepulturas ou carneiras
gratuitas pelo prazo de três anos, não se admitindo prorrogação
ou perpetuação, observadas as condições dos restos mortais,
conforme parágrafo terceiro.
Art. 16 - A qualquer tempo, poderá ser revogada a conces-
são de uso da sepultura ou carneira, tanto a temporária
quanto a perpétua, desde que fundamentada em razões de
relevante interesse público, devendo ser indenizados os
valores pagos pela concessão, corrigidos monetariamente
pela UFMA, desde que devidamente comprovada a
titularidade do direito.
Parágrafo único - No caso de revogação da concessão da se-
pultura ou carneira, será concedido prazo de noventa dias para
o translado dos restos mortais para outro local, sob pena de
remoção para ossário.
Art. 17 - Nenhum concessionário de sepultura ou carneira pode-
rá, a qualquer título, dispor de seu direito, respeitados, contudo,
os direitos decorrentes de disposições de última vontade ou de
sucessão legítima.
Art. 18 -  O concessionário de sepultura ou carneira, assim
como seu representante, é obrigado a mantê-lo limpo e a realizar
as obras de conservação e reparação do que tiver construído e
que forem necessárias para a estética, segurança, salubridade
e higiene pública.
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Art. 19 - Na falta de limpeza, conservação e reparação julgadas
necessárias, as sepulturas ou carneiras serão consideradas
em abandono e/ou ruína.
§ 1º - Consideradas as sepulturas ou carneiras em abandono e/
ou ruína, seus concessionários serão convocados, por corres-
pondência, com o respectivo aviso de recebimento, ou se não
localizados, por edital, publicado no órgão oficial de imprensa do
Município, para que procedam os serviços necessários dentro
do prazo de noventa dias.
§ 2º - Esgotado o prazo estabelecido no parágrafo primeiro deste
artigo dezenove, as sepulturas em abandono e/ou ruína serão
demolidas e, assim como as carneiras, desocupadas, com a
transladação dos mesmos para o ossário, salvo nos casos em
que ainda não tiver decorrido o prazo de que trata o artigo 24
desta lei ou se ainda não houver decorrido total decomposição.
Art. 20 - Entre as sepulturas deverá existir um espaço livre de,
no mínimo, cinquenta centímetros e, entre a cabeceira de uma e
a de outra, cinquenta centímetros.
§ 1º - No caso de concessão perpétua de duas sepulturas
contíguas, pelo mesmo concessionário, este poderá ocupar o
espaço livre entre as mesmas, formando uma sepultura
geminada, que será considerada como espaço único para se-
pultamento de familiares.
§ 2º - Em se tratando de cemitério jardim/parque, entre as sepul-
turas poderá existir espaço livre de até cinquenta centímetros
nas laterais e contíguos nas cabeceiras.

Seção III
Dos Sepultamentos

Art. 21 -  Nenhum cadáver poderá permanecer insepulto se o
óbito tiver ocorrido há mais de vinte e quatro horas, salvo quan-
do o corpo estiver embalsamado, em processo de formolização,
ou em decorrência de determinação judicial ou policial compe-
tente, ou da Secretaria de Saúde do Estado.
Art. 22 - Não será feito sepultamento sem a Certidão de Óbito
fornecida pelo Oficial do Registro Civil do local do falecimento.
Parágrafo único -  Na impossibilidade de o registro de óbito ser
feito dentro de vinte e quatro horas do falecimento, pela distân-
cia ou outro motivo relevante, nos termos do artigo 78 da Lei
Federal nº 6015/73, o sepultamento será feito mediante a apre-
sentação da Declaração de Óbito devidamente assinada, fican-
do o familiar obrigado a, no prazo máximo de quinze dias a
contar do óbito, apresentá-la à administração do cemitério, sob
pena do pagamento de multa de 200 (duzentas) UFMA.
Art. 23 -  São vedados os sepultamentos sem caixão, salvo nas
hipóteses de epidemias, lutas armadas ou catástrofe de qual-
quer natureza, casos em que, se absolutamente necessário,
far-se-á uso do ossário.
Art. 24 - Nas mesmas sepulturas somente poderão se repetir
inumações, no mínimo, no prazo de três em três anos.

Seção IV
Das Exumações

Art. 25 -  Nenhuma exumação será feita antes de decorridos três
anos de inumação, salvo se for requisitada por escrito por auto-
ridade judiciária ou policial, em diligência no interesse da justiça.
Art. 26 - No caso da exumação definitiva, as sepulturas poderão
ser reutilizadas.

Seção V
Das Inumações

Art. 27 - As inumações não poderão ser feitas antes de 12
horas do falecimento, salvo quando a autoridade médico-sanitá-
ria atestar que:
I - a causa mortis foi moléstia contagiosa ou epidêmica;
II - o cadáver apresentar sinal inequívoco de decomposição.

Seção VI
Das Transladações

Art. 28 - As transladações de despojos de um para outro sepul-
cro dependerá de requerimento dos interessados à Administra-
ção do cemitério, acompanhado da certidão de óbito do de cujus,
comprovação da disponibilidade do local para onde será feito o
translado e pagamento de taxa especifica.

Seção VII
Das Construções nos Cemitérios

Art. 29 - As construções sobre as sepulturas deverão ter, no
máximo, as seguintes dimensões:
I - adulto: dois metros e oitenta centímetros de comprimento, um metro
e quarenta centímetros de largura e dois metro e dez de profundidade;
II - crianças: um metro e oitenta centímetros de comprimento,
noventa centímetros de largura e um metro e sessenta centíme-
tros de profundidade.
Parágrafo único -  Tais critérios estão condicionados, sempre, à
estrutura do jazigo original.
Art. 30 -  Exceto as pequenas construções sobre as sepulturas,
ou colocação de lápides, nenhuma construção poderá ser rea-
lizada, nem mesmo iniciada, no cemitério, sem que a planta tenha
sido previamente aprovada pela administração do local.

Art. 31 - Para toda a construção, inclusive de monumentos ou
mausoléus, os interessados deverão requerer o alinhamento à
administração do local, que será dado de acordo com a planta
geral do cemitério.
Parágrafo único - Os interessados na construção de monumen-
tos ou mausoléus serão responsáveis pela limpeza e
desobstrução do local após o término das obras, não sendo
permitido o acúmulo de material nas vias principais de acesso,
nem o preparo de pedras, cimento ou outros materiais para
construção sobre o pavimento das vias dentro das dependênci-
as do cemitério.
Art. 32 - As construções deverão ter calçadas ao redor.
Art. 33 - Para que a limpeza do cemitério, em razão da comemo-
ração do Dia de Finados, não fique prejudicada, as construções
só poderão ser iniciadas com prazo suficiente para conclusão
até o dia 27 de outubro de cada ano, impreterivelmente, sob
pena de multa de 200 (duzentas) UFMA.
Art. 34 -  É proibido deixar nas dependências do cemitério terra
ou escombros, os quais deverão ser acondicionados em depó-
sitos apropriados.
§ 1º - Em caso de construção ou demolição, os excedentes
deverão ser removidos imediatamente após o termino da obra.
§ 2º - A argamassa para as construções deverá ser preparada
em caixas de madeira ou de ferro.
§ 3º - A condução do material para as construções deverá ser feita
em recipientes que não permitam o derramamento do conteúdo.
§ 4º - Os empreiteiros responderão por danos causados por
seus empregados ou por desvio de objetos das sepulturas,
quando em trabalho no cemitério.
Art. 35 - O cemitério deverá apresentar, em todo seu perímetro, uma
faixa verde de isolamento, de no mínimo um metro e cinquenta
centímetros de largura, na qual não serão permitidas inumações.
Art. 36 - Os cemitérios públicos e particulares deverão apresen-
tar, no mínimo, o seguinte conjunto de dependências:
I - sala para visitantes;
II - instalação hidráulica;
III - local próprio para o acendimento de velas;
IV - acesso próprio, com entrada pavimentada para veículos, com
largura mínima de cinco metros, diretamente ligada a rede viária.
V - local para administração e recepção;
VI - depósito de materiais e ferramentas;
VII - instalações sanitárias para o público, separadas para cada sexo;
VIII - bebedouro ou água potável para o público;
IX - instalações sanitárias, vestiário com armários duplos, refei-
tório ou local para refeição e fornecimento de água potável para
os trabalhadores, devendo atender o preconizado na Norma
Regulamentadora 24 do Ministério do Trabalho e Emprego.
Art. 37 -  As avenidas, ruas, alamedas e parqueamento do cemi-
tério deverão ser gramados, calçados ou asfaltados.
§ 1º - Pelo menos vinte por cento da área do lote do cemitério -
excluídos os cemitérios-parques - deve ser destinada à
arborização ou ajardinamento, não devendo ser computado neste
percentual os jardins sobre jazigos.
§ 2º - Floreiras, vasos, canaletas, reservatórios, dentre outros
recipientes sujeitos ao acúmulo de água, devem ser mantidas
em condições sanitárias adequadas.
§ 3º - As sepulturas de cemitérios horizontais devem ser
construídas e revestidas de modo que dificultem a entrada das
águas de chuva ou as provenientes da lavagem externa dos
túmulos, bem como do acesso de animais sinantrópicos.

Seção VIII
Do Funcionamento e Administração dos Cemitérios

Art. 38 - O horário de atendimento ao público, inclusive para
efetivação dos sepultamentos, será fixado por ato do Poder
Executivo.
Art. 39 -  O cemitério terá um administrador, a quem caberá as
seguintes tarefas:
I - exigir e arquivar os atestados de óbitos;
II - registrar as transladações e exumações, bem como os se-
pultamentos, dos quais constarão nome, idade, sexo, causa
morte, dia e hora do falecimento e o número do jazigo em que o
corpo será sepultado;
III - determinar a abertura e fechamento das sepulturas;
IV - controlar as concessões, cientificando os responsáveis acer-
ca do vencimento ou revogação de seus direitos, na forma do
artigo 15, § 3º e parágrafo único do artigo 16, respectivamente;
V - providenciar a limpeza dos passeios, capina da vegetação, execu-
ção da jardinagem e retirada dos resíduos de coroas e flores secas;
VI - intimar os responsáveis pelos sepulcros a realizarem as
obras necessárias, tanto à manutenção da estética, quanto a
evitar a ruína de construções e sepulturas;
VII - numerar os quadros e os locais destinados às sepulturas;
VIII - zelar pelas posturas estabelecidas e autuar os infratores;
IX - assinar termos de concessão dos jazigos em conjunto com
o Secretário da pasta;

X - executar as tarefas correlatas que se fizerem necessárias.
Art. 40 -  No cemitério é proibido:
I - o trabalho de menores de 18 (dezoito) anos e de pessoas
portadoras de moléstia contagiosa;
II - pisar sobre as sepulturas ou subir sobre as mesmas;
III - riscar ou pichar os monumentos ou lápides tumulares;
IV - arrancar plantas e flores que ornamentem as sepulturas e
jardins do cemitério;
V - praticar atos de depredação de qualquer espécie nos túmulos
ou dependências do cemitério;
VI - fazer depósito de qualquer espécie de material, funerário ou não;
VII - pregar cartazes ou fazer anúncios nos muros e portões do
cemitério;
VIII - efetuar atos públicos que não sejam de culto religioso ou cívico;
IX - fazer instalações para venda de quaisquer objetos, exceto
os regularmente autorizados;
X - fazer trabalhos de construção ou de plantação aos domin-
gos e feriados, salvo se com licença especial do administrador;
XI - danificar, depredar ou sujar as sepulturas;
XII - gravar inscrições ou colocar epitáfios sem o visto da Admi-
nistração;
XIII - jogar lixo em qualquer parte do recinto, salvo nas lixeiras
destinadas para essa finalidade.

Seção IX
Das Taxas dos Cemitérios Públicos

Art. 41 - As taxas dos serviços decorrentes de sepultamento e
exumação serão cobradas sob o título de Receita de Cemitérios.
Art. 42 - O inadimplemento das taxas relativas aos serviços ou
à concessão de uso da sepultura são causas de extinção do
respectivo direito.

CAPÍTULO II
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 43 -  O cemitério municipal será administrado e fiscalizado
pelo Poder Executivo, por meio da Secretaria competente.
Art. 44 -  O terreno no qual está instalado o cemitério municipal não
poderá servir a outras finalidades, salvo nas seguintes hipóteses:
I - quando atingido grau de saturação, que torne difícil a inserção e
armazenamento de corpos ou a decomposição dos cadáveres; ou,
II - quando a área em que instalado o cemitério, em virtude do
crescimento urbano, se torne inadequada, em razão de sua
localização.
§ 1º - Antes de ser abandonado, o cemitério ficará fechado por
cinco anos.
§ 2º -  Quando for necessário proceder à translação de restos
mortais, os responsáveis pelos jazigos deverão requerer o proce-
dimento junto à administração do cemitério, no prazo de noventa
dias contados da sua notificação, para o que deverão pagar as
respectivas taxas que lhes outorgam o direito a espaço igual, em
superfície, ao que o sepulcro ocupava no antigo cemitério.
§ 3º - Terminado o prazo do § 1º deste artigo 44, os restos
mortais não transladados serão cremados e depositados no
ossário, sendo a área do cemitério destinada a praça ou parque.
Art. 45 - Fica o Poder Executivo autorizado a implantar, dentro do
cemitério público, forno incinerador de ossos.
Art. 46 - A Secretaria de Saúde do Município poderá fazer doa-
ção de restos mortais abandonados, após o processo de de-
composição, a instituições científicas.
Art. 47 - O serviço de sepultamento só poderá ser efetuado por
empresas funerárias credenciadas junto ao Município.
Art. 48 - As infrações ao disposto nesta lei serão punidas na
forma da legislação tributária.
Art. 49 - A prestação de serviços funerários no âmbito do Muni-
cípio de Avaré é regulada pela Lei nº 633, de 05 de setembro de
2000 ou da que lhe sobrevier, atendidas as disposições a ela
pertinentes previstas nesta lei.
Art. 50 - As tarifas das concessões serão estabelecidas por
Decreto.
Art. 51 - O alvará de funcionamento dos cemitérios particulares
fica condicionado à apresentação das licenças ambientais res-
pectivas, e ao preenchimento das condições gerais de habilita-
ção previstas nos artigos 27 a 31, da Lei nº 8.666/93.
§ 1º O requerimento para a obtenção da permissão deverá estar
acompanhado dos seguintes documentos:
I - contrato social da empresa;
II - escritura e planta da área onde se pretende implantar o
cemitério, acompanhada de prova da titularidade de domínio,
certidão do registro no competente cartório de imóveis e certi-
dões de ônus reais e fiscais.
§ 2º Além das exigências previstas no artigo 9º e demais dispo-
sições estabelecidas por esta lei e por normas sanitárias, os
projetos arquitetônicos deverão conter, no mínimo, os seguintes
requisitos:
a) instalações administrativas;
b) uma capela ecumênica;
c) um velório;
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d) instalações sanitárias para o público, separados para cada
sexo;
e) salas para a preparação e maquiagem dos mortos;
f) lanchonete;
g) postos telefônicos;
h) estacionamento;
i) floricultura;
j) vestiários para funcionários;
k) almoxarifado;
l) depósitos para ferramentas e equipamentos;
m) garagem para os veículos e carretas usados nos funerais;
n) obras de infraestrutura viária, de drenagem de águas pluvi-
ais, de instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias;
o) portarias, guaritas e equipamentos para segurança.
§ 3° Os projetos de que trata este artigo deverão, ainda, atender
ao disposto no § 4º, do art. 3º, desta lei.
Art. 52 -  Os cemitérios existentes em Avaré terão prazo de vinte
e quatro meses para a devida adequação a esta lei.
Art. 53 -  O Poder Executivo regulamentará a presente lei, no que
for pertinente.
Art. 54 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 23 de setembro
de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

Publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANA MARCIA CALIJURI
SUPERVISORA DA SECRETARIA

Lei nº 1.833, de 23 de setembro de 2014
(Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial  que

especifica e dá providências).

Autoria: Prefeito Municipal (Projeto de Lei nº 120/2014 )
PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando de suas atribuições que são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de
Avaré decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei,
Art. 1º - Nos termos do artigo 43 da Lei Federal  nº 4.320 de 17
de Março de 1964, combinado com o artigo 167, § 2º da Consti-
tuição Federal, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a
lançar no Departamento de Contabilidade e Orçamentos da
municipalidade, um CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL no valor de
R$ 110.000,00 (Cento e dez mil reais), para atendimento de des-
pesas oriundas do repasse de Recursos Financeiros de fundo
a fundo entre Governo Federal através do Fundo Nacional de
Assistência Social e Fundo Municipal de Assistência Social da
Estância Turística de Avaré, para a gestão e execução das
atividades relacionadas ao Centro de Referência de Assistência
Social - CRAS I e II, em face de resíduo financeiro do exercício
anterior, na conformidade da funcional programática e modalida-
de de aplicação detalhada abaixo:

Art. 2º - Para cobertura das despesas com a Execução desta
Lei serão utilizados os recursos provenientes do SUPERAVIT
FINANCEIRO, do exercício anterior pertencentes a recursos fi-
nanceiros referentes ao repasse entre governo federal através
do fundo nacional de assistência social e fundo municipal de
assistência social correspondente ao programa de proteção
social básica.
 Art. 3º - Com as modificações descritas no artigo anterior, ficam
alterados os anexos do Plano Plurianual de Ações de Governo e
os anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 23 de setembro
de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

Publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANA MARCIA CALIJURI
SUPERVISORA DA SECRETARIA

Lei nº 1.834, de 23 de setembro de 2014
Autoriza o Executivo Municipal a desafetar e a doar área de
terras ao VANA - VOLUNTÁRIOS ANÔNIMOS DE AVARÉ e dá

outras providências.

Autoria: Prefeito Municipal (Projeto de Lei nº 132/2014)
PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando de suas atribuições que são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de
Avaré decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei,
Art. 1º - Fica o Município de Avaré, através do Poder Executivo,
autorizado a desafetar o imóvel de sua propriedade, matriculado
junto ao Cartório de Registro de Imóveis sob o nº 74.637, com
área de 2.090,00 m2, localizado na Rua Juscelino Kubitschek de
Oliveira, no Parque Santa Elizabeth II e doar ao VANA - Voluntá-
rios Anônimos de Avaré, CNPJ/MF 50.809.037/0001-33, socie-
dade civil sem fins lucrativos, com endereço na Rua Juscelino
Kubitschek de Oliveira nº 420- Loteamento Santa Elizabeth II,
nesta cidade.
Parágrafo único - A área do imóvel de que trata o caput deste
artigo 1º, Sistema de Recreio do Loteamento Parque Santa
Elizabeth II, situado em Avaré-SP, fazendo frente para a Rua
Juscelino Kubitschek de Oliveira, iniciando suas medidas e con-
frontações em um ponto junto ao alinhamento predial da citada
via pública acima, com o lote nº 01 da quadra E da Chácara
Varginha (antes com Paulo Contrucci), seguindo em direção ao
fundo do imóvel, medindo 44,50 metros, confrontando com os
lotes nº 1, 2, 3 e 4 da Quadra E da Chácara Varginha (antes
Paulo Contrucci); deste ponto deflete a direita medindo 47,50
metros na confrontação dos lotes nº 1, 2, 3 e 4 da Quadra F do
Loteamento Parque Santa Elizabeth III e Rua Antonio Gomes de
Amorim (antes com Saul Bertolaccini); deste ponto deflete à
esquerda medindo 12,30 metros divisando com o lote nº 1 da
quadra C do Loteamento Santa Elizabeth III; deste ponto deflete
à direita medindo 49,50 metros, divisando com os lotes nº 1,2,3,4
e 5 da Quadra C do Loteamento Parque Santa Elizabeth II até o
alinhamento predial da Rua Juscelino Kubitschek de Oliveira;
deste faz canto, deflete à direita, seguindo pelo alinhamento
predial da referida via pública a distância de 35,50 metros, atin-
gindo o ponto onde deu início esta descrição perfazendo uma
área de 2.090,00 m2, objeto da matrícula 74.637 do CRI.
Art. 2º - As despesas com o registro junto ao Cartório de Regis-
tro de Imóveis, decorrentes desta Lei, correrão por conta da
donatária.
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 23 de setembro
de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

Lei nº 1835, de 23 de setembro de 2014
(Institui o vale transporte aos servidores do Município de Avaré)

Autoria: Prefeito Municipal (Projeto de Lei nº 128/2014)
PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando de suas atribuições que são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de
Avaré decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei,
Art. 1º - Fica instituído o vale transporte, que será antecipado ao
servidor público municipal para utilização efetiva no desloca-
mento residência-trabalho e vice-versa, dentro do município da
Estância Turística de Avaré, através do sistema de transporte
coletivo público ou nos veículos próprios do município.
§ 1º - São beneficiados do vale transporte os servidores, cuja
remuneração não exceda a três salários mínimos e que residam
há pelo menos dois quilômetros do seu local de trabalho, desde
que seja servido por transporte regular público ou itinerário ha-
bitual de veículos oficiais de transporte de passageiros.
§ 2º - O servidor, residente em outro município, fará jus ao
benefício para deslocamento dentro do Município da Estância
Turística de Avaré, considerando, neste particular, o Terminal
Rodoviário Intermunicipal como ponto inicial de deslocamento.

Art. 2º - O Vale-Transporte, concedido nas condições e limites
definidos nesta Lei, no que se refere à contribuição do Município:
I. não tem natureza salarial, nem se incorpora à remuneração
para quaisquer efeitos;
II. não constitui base de incidência de contribuição previdenciária
e não faz média salarial para cálculo de férias, horas extras,
décimo terceiro salário ou qualquer outra parcela remuneratória;
III. não se configura como rendimento tributável do trabalhador.
Art. 3º - A concessão do benefício ora instituído implica, princi-
palmente, na aquisição pelo Município de passes de Vales-Trans-
porte necessários aos deslocamentos do trabalhador no per-
curso residência-trabalho e vice-versa, quando em território do
Município da Estância Turística de Avaré.
§ 1º - O Município poderá ainda, a seu critério, oferecer condu-
ção adequada para deslocamento do servidor, oportunidade em
que será suprimida a oferta do ticket para embarque nas linhas
de transporte coletivo, independente do custo do deslocamento
para o trabalhador.
§ 2º - O benefício será concedido para os deslocamentos do
início e do fim da jornada, não contemplando os intervalos para
refeição ou qualquer outro deslocamento do trabalhador.
Art. 4º - O Município participará dos gastos de deslocamento do
trabalhador com a ajuda de custo equivalente à parcela que exce-
der ao limite de 6% (seis por cento) de seu vencimento básico.
Art. 5º - O ticket/crédito Vale-Transporte adquirido junto da con-
cessionária do serviço, será entregue ao trabalhador no dia da
entrega dos contracheques, na quantidade suficiente para o
mês vindouro.
§ 1º - Na hipótese de impossibilidade justificada de aquisição, e
ou, entrega do ticket/crédito Vale-Transporte junto à concessio-
nária do serviço de transporte coletivo urbano, poderá a admi-
nistração converter o valor correspondente à sua participação
no custo, nos termos do artigo 4º desta Lei, em pecúnia e pagar
na forma de indenização, diretamente ao servidor ou emprega-
do público municipal, mediante crédito na folha de pagamento do
mês subsequente ao evento que impediu a efetivação do bene-
fício instituído por esta Lei.
§ 2º - Os tickets/créditos do Vale-Transporte poderão ser adqui-
ridos diretamente junto à empresa concessionária do serviço de
transporte público ou de empresa por esta autorizada a
comercializar os referidos tickets/créditos.
§ 3º - Constituirá desvio de conduta passível de abertura de
processo administrativo disciplinar e punição na forma do Esta-
tuto do Servidor Público, o uso do Vale-Transporte para outro
fim que não o deslocamento do trabalhador da residência ao
trabalho e vice-versa.
§ 4º - A perda, extravio, furto ou inutilização do Vale-Transporte
na posse do  trabalhador não dá direito à reposição do bilhete e
não o exime da contribuição devida.
Art. 6º - O servidor interessado em beneficiar-se do Vale-Trans-
porte deverá requerê-lo, diretamente ao Serviço de Protocolo da
Prefeitura Municipal acompanhado dos seguintes documentos:
I. documento comprobatório do local de trabalho;
II. comprovante de residência;
III. último contracheque;
IV. autorização para desconto da parcela correspondente de
contribuição para custeio do benefício.
§ 1º - Recebidos os documentos devidamente autuados, o pro-
cesso será encaminhado à Secretaria Municipal de Administra-
ção que analisará o pedido, certificará da residência do servidor
e do seu local de trabalho, bem como da linha e dos horários de
ônibus que o servirão e decidirá sobre a concessão do benefício.
§ 2º - Havendo incompatibilidade de horários da linha regular de
ônibus, ou itinerário que não atenda o local de residência do
trabalhador, a Secretaria de Administração oficiará a empresa
concessionária, requisitando o serviço para o horário e local de
necessidade do trabalhador, e na impossibilidade de atendimen-
to o benefício será indeferido.
Art. 7º - O servidor poderá, a qualquer tempo, desistir do benefício.
Art. 8º - Ocorrendo mudança de endereço ou de lotação funcio-
nal, deverá o servidor proceder comunicação formal à Secretaria
Municipal de Administração, informando a situação inovada.
Art. 9º - O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no
prazo de 45 (quarenta e cinco) dias.
Art. 10 - As despesas decorrentes da presente Lei correrão por
conta de dotações orçamentárias já existentes e vigentes, as
quais tiveram por base as disposições da Lei nº 115, de 15 de
agosto de 2.001.
Art. 11 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei nº
115, de 15 de agosto de 2.001.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 23 de setembro
de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

Publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANA MARCIA CALIJURI
SUPERVISORA DA SECRETARIA
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Lei nº 1.836, de 23 de setembro de 2014
"Obriga as casas noturnas, restaurantes e demais locais de

reunião de público a afixarem placas informando a capacidade
máxima de lotação do estabelecimento, atestado pelo Auto de

Vistoria do Corpo de Bombeiros".

Autoria: V erª Rosângela Paulucci Paixão Pereira
(Projeto de Lei nº 96/2014)
PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando de suas atribuições que são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de
Avaré decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei,
Art. 1º - As boates, casas de shows, bares, restaurantes e
estabelecimentos congêneres somente poderão funcionar me-
diante Alvará de Funcionamento expedido por autoridade com-
petente, cuja cópia deve ser afixada em local visível ao público
na entrada do estabelecimento, juntamente com a indicação da
lotação máxima permitida.
Parágrafo Único - A placa deverá ter no mínimo 70 (setenta) por
50 (cinquenta) centímetros, devendo constar a Lotação Máxi-
ma, o número de pessoas sentadas e em pé.
Art. 2º - Fica concedido prazo de 30 (trinta) dias, contados da
data da publicação desta Lei, para que promovam as adequa-
ções exigidas.
Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 23 de setembro
de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

DECRETOS

Decreto nº 4.002, de 23 de setembro de 2014.
(Dispõe sobre a reorganização do Conselho Municipal de

Trânsito e Transporte de Avaré.)

PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
DECRETA:
Artigo 1º - Fica reorganizado na forma abaixo, o Conselho Muni-
cipal de Trânsito e Transporte de Avaré, nos termos das Leis
Municipais n.º 1295/2009 e 132/2010:-
Representantes da Administração Municipal
Secretaria  Municipal  do Meio Ambiente:
Membro Titular: Renato Vilem.
Suplente: Pedro Guazzelli Filho
Secretaria Municipal de  Planejamento e Transportes:
Membro Titular: João José Dalcim
Suplente: Marcelo Alves de Góes
Secretaria Municipal da Saúde:
Membro Titular: Carlos Roberto Ferreira
Suplente: Sidnei Paes.
Secretaria Municipal de Educação:
Membro Titular: Ademir Cândido
Suplente : Agnaldo Juarez Braz da Silva
Departamento Municipal de Trânsito
Membro Titular : Atenéia Ferreira

Representantes de Entidades
Poder Legislativo de Avaré :
Membro Titular :Regina Bernadete Carozelli
Suplente: Everton Anacleto Ribeiro.
OAB-Avaré:
Membro Titular : Ronildo Aparecido Simão
Suplente : Gilberto Dias Soares
AREA- Associação Regional dos Engenheiros e Agrônomos de
Avaré:
Membro Titular :Pedro Paulo Dal Farra Furlam.
Suplente: Carlos Alberto Centeno Garcia.
ACIA- Associação Comercial Industrial e Agropecuária de Avaré:
Membro Titular :. Cássio Jamil Ferreira
Suplente : Ângelo Antonio Marcusso
Policia Civil:
Membro Titular :Agnaldo José da Silva.
Suplente: Antonio Aparecido de Macedo
Polícia Militar:
Membro Titular : Cap PM Lucio Cosme Monteiro
Suplente: Cb PM Rodolfo José Coelho.
Rápido Luxo Campinas:
Membro Titular: Rodrigo B. Oliveira.
Suplente: Irineu Jean Messias.

Represent ante dos T axist as
Membro Titular: Reinaldo Aparecido Godoi
Suplente: Jaime Lima Duarte
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 23 de setembro
de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANA MARCIA CALIJURI
SUPERVISORA DA SECRETARIA

Decreto nº 4.003, de 23 de setembro de 2014
(Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial  que

especifica e dá providências).

Autoria: Prefeito Municipal (Projeto de Lei nº 120/2014 )
PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando de suas atribuições que são conferidas por lei,
D e c r e t a :-
Art. 1º - Nos termos do artigo 43 da Lei Federal  nº 4.320 de 17
de Março de 1964, combinado com o artigo 167, § 2º da Consti-
tuição Federal, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a
lançar no Departamento de Contabilidade e Orçamentos da
municipalidade, um CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL no valor de
R$ 110.000,00 (Cento e dez mil reais), para atendimento de des-
pesas oriundas do repasse de Recursos Financeiros de fundo
a fundo entre Governo Federal através do Fundo Nacional de
Assistência Social e Fundo Municipal de Assistência Social da
Estância Turística de Avaré, para a gestão e execução das
atividades relacionadas ao Centro de Referência de Assistência
Social - CRAS I e II, em face de resíduo financeiro do exercício
anterior, na conformidade da funcional programática e modalida-
de de aplicação detalhada abaixo:

Art. 2º - Para cobertura das despesas com a Execução deste
Decreto serão utilizados os recursos provenientes do
SUPERAVIT FINANCEIRO, do exercício anterior pertencentes a
recursos financeiros referentes ao repasse entre governo fe-
deral através do fundo nacional de assistência social e fundo
municipal de assistência social correspondente ao programa de
proteção social básica.
 Art. 3º - Com as modificações descritas no artigo anterior, ficam
alterados os anexos do Plano Plurianual de Ações de Governo e
os anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO.
Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 23 de setembro
de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

Publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANA MARCIA CALIJURI
SUPERVISORA DA SECRETARIA

Decreto nº 4.004, de 25 de setembro 2014
(Dispõe sobre homologação de concessão e pagamento do

Adicional de Qualificação aos Profissionais da Educação
Básica, previsto no artigo 7º, inciso I e artigo 8º, incisos I, II e
III, e parágrafos 2º e 3º, ambos da Lei Complementar nº 152,

de 06 de setembro de 2011)

PAULO DIAS NOVAES FILHO, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,
CONSIDERANDO, as disposições previstas no artigo 7º, inciso I,
do artigo 8º, incisos I, II e III, parágrafos 2º e 3º, ambos da Lei
Complementar Nº 152, de 06 de setembro de 2011, que concede
Adicional de Qualificação aos profissionais da Educação Bási-
ca estáveis,
CONSIDERANDO, o disposto no parágrafo 2º do artigo 8º da Lei
Complementar Nº 152, de 06 de setembro de 2011, que dispõe
sobre o prazo de validade dos cursos por um período de 3 (três)
anos e a necessidade de comprovar a participação e o aprovei-
tamento de novos cursos no decorrer deste período,
CONSIDERANDO, a análise e revisão da documentação
comprobatória apresentada pelos Profissionais da Educação
Básica,
CONSIDERANDO, o relatório final apresentado pela Comissão
Técnica de Gestão de Carreiras da Educação Básica,
Decreta:
Art. 1º - Ficam enquadrados nos percentuais para concessão
do  Adicional de Qualificação,  de acordo com a somatória de
horas apresentadas nos certificados analisados, os profissio-
nais abaixo discriminados.
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de 6 de setembro
de 2014, observando-se o disposto no artigo 8º, incisos 2º e 3º
da Lei Complementar Nº 152, de 6 de setembro de 2011, ficando
revogado o Decreto nº 4.000, de 19 de setembro de 2014.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 25 de setembro de 2014.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
PREFEITO

Ouvidoria Municipal

3711-2500

Prefeitura informa:
A Secretaria da Saúde, o Almoxarifado da
Saúde, o CEREST (Centro de Referência em
Saúde do Trabalhador), a Vigilância Sanitária e
o Setor de Transportes (Ambulâncias)
centralizaram o atendimento no prédio do
antigo Water Park, situado à Rua Carmen Dias
Faria, nº 2111.
Informações pelo telefone  99705-9157
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04 cozinheiro F/M
02 ajudante de cozinha F
03 garçom F/M
01 chapeiro M
01 churrasqueiro M
03 padeiro/confeiteiro F/M
02 pizzaiolo/esfiheiro M
01 açougueiro F/M
02 camareiro F
01 auxiliar de limpeza F
01 servente de limpeza F
03 empregada domestica F
02 jardineiro M
01 limpador de piscina M
01 polidor de autos M
01 controlador de pragas F/M
20 trabalhador rural F/M
05 tratorista M
01 motorista de guincho leve M
03 trabalhador de serraria
01 montador de estruturas M
01 auxiliar de vidraceiro M
01 auxiliar de marceneiro M
01 pintor de autos M
01 mecânico de motor diesel M
01 mecânico máquina agrícola M
01 enrrolador de motor M
01 eletricista industrial M
04 auxiliar de manutenção predial M
01 supervisor de lavanderia F
01 almoxarife F/M
01 estoquista M
01 auxiliar administrativo F/M
01 auxiliar de escritório F
03 vendedor interno F
01 vendedor externo M
01 promotor de vendas M
01 representante comercial
01 controlador de serviços de transporte F/M
01 monitor de recreação (Ed.Artistica/
Fisica)F/M
02 cirurgião dentista F/M
01 auxiliar de dentista F/M
01 recepcionista de consultório odontológico F
05 auxiliar de enfermagem F/M
01 técnico de enfermagem F/M
01 farmacêutico F/M
01 professor de farmácia F/M
02 professor de inglês F/M
01 costureiro industrial F/M

VAGAS EXCLUSIVAS
PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
03 AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO F/M
01 ASSITENTE ADMINISTRATIVO F/M
01 AUXILIAR DE CONFECCÇÃO F/M
 (M -masculino, F - feminino)
EMPREGADORES: É necessário o cadastro
da empresa, ou pessoa física, no endereço
eletrônico maisemprego.mte.gov.br, para a
colocação de vagas e processo seletivo.
CANDIDATOS: É necessário cadastrar-se
no SISTEMA MAIS EMPREGO através da
internet ou junto ao PAT (Posto de Atendi-
mento ao Trabalhador). Você utilizará os
seguintes documentos:
" PIS (Programa de Integração Social) ou
equivalente NIT, PASEP, Bolsa Família, Car-
tão Cidadão.
" Carteira de Trabalho
" RG
" CPF
" CNH
" Estamos na Rua Rio Grande do Sul, nº
1810, Centro, (Prédio Centro Administrativo
Municipal), entrada pela rua Ceará. Maiores
informações ligue 14-37321414.
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Decreto nº 4005  de 25 de setembro de 2014
(Dispõe sobre abertura de Crédito Suplementar e dá outra

providências)

Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal da Estância Turística
de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
DECRETA:-
Artigo 1º - Fica autorizado na Contabilidade do Instituto de Previ-
dência dos Servidores Públicos do Município de Avaré -
AVAREPREV abrir nos termos da Lei Municipal nº 1754, de 04/
12/2013, o CRÉDITO no valor de R$ 1.200.000,00 (Hum Milhão e
Duzentos Mil Reais), para suplementar as seguintes dotações
do orçamento vigente, observando as classificações
Institucionais, Econômicas e Funcional Programática:-

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré, 25 de  se-
tembro de 2.014

Paulo Dias Novaes Filho
Prefeito Municipal
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A peça "Amém" encenada pela Cia Teatral um e
Outro, de Araçatuba, venceu a 8ª edição do Festival
Estadual de Teatro (Feseste) de Avaré. O ato de pre-
miação ocorreu na noite da terça-feira, 23, no anfi-
teatro da Fundação Regional Educacional de Avaré
(FREA) com a presença dos atores concorrentes.

Os jurados Ronaldo Ferrari, Daniele Corrêa e
Michele Fogaça, chegaram ao seguinte resultado:
Melhor Espetáculo escolhido pelo júri imprensa/
popular - "O Cordel do Amor Sem Fim"; Melhor
Texto Original escolhido pelo Júri Técnico - Laerte,
da peça "Amém"; Melhor Cenário para Adriano
Ramos Stern, da peça "O Auto de Antônio Santi-
nho"; Melhor Figurino - Companhia Atores em
Conserva, da peça "O Cordel do Amor Sem Fim";
Melhor Trilha Sonora Companhia Atores em Con-
serva, da peça "O Cordel do Amor Sem Fim"; Me-
lhor Maquiagem para Alexandre Melinsky, da peça
"Amém"; Melhor Iluminação para Ediney Bueno,
da peça "O Auto de Antônio Santinho"; Atriz Reve-
lação - Júlia Beatriz de Oliveira Rodrigues, da peça
"O Auto de Antônio Santinho"; Ator Revelação -
Carlos Eduardo Galvão, da peça "O Auto de Antô-
nio Santinho"; Melhor Atriz Coadjuvante, Rose

CULTURA

Peça de Araçatuba
vence o 8º Feseste
"Amém", da Cia Teatral Um e Outro, levou o prêmio de R$ 4 mil

Tureck, da peça "O Cordel do Amor Sem Fim",
Melhor Ator Coadjuvante - Lucas Emanuel, da peça
"As Três Marias", Melhor Ator - Laerte, da peça
"Amém"; Melhor Atriz - Ju Assis, "O Cordel do Amor
Sem Fim"; Melhor Direção - Alexandre Melinsky,
da peça "Amém"; 1º lugar - "Amém", 2º lugar - "O
Auto de Antônio Santinho" e 3º lugar "O Cordel do
Amor Sem Fim".

A premiação ficou assim distribuída: Melhor Es-
petáculo Júri Técnico - R$ 4.000,00; 2º lugar Júri Téc-
nico - R$ 2.000,00; 3º lugar Júri Técnico - R$ 1. 000,00
e Melhor Espetáculo - Júri Popular - R$ 500,00
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EDUCAÇÃO

Prefeitura entrega vestiários
da EMEB Clarindo Macedo

Obra recebeu R$ 88 mil reais em
investimentos e atenderá a

comunidade do Jardim Paineiras

Os novos vestiários da quadra po-
liesportiva da Escola Municipal de En-
sino Básico Professor Clarindo Mace-
do foram oficialmente inaugurados
no últmo dia 18, pela Prefeitura da
Estância Turística de Avaré. Houve in-
vestimentos de R$ 88 mil na benfei-
toria que atenderá a unidade e co-
munidade do Jardim Paineiras.

Durante a cerimônia de inaugura-
ção, crianças do 5º ano do ensino fun-
damental apresentaram uma versão
dançada do poema "As Borboletas",
de Vinícius de Moraes, com a canção
na voz de Adriana Calcanhotto.

"Essa é uma equipe que podemos
contar sempre. Agradeço ao governo
municipal pelo término da obra que

começou em 2010. Agora esse sonho
se concretizou", afirmou a professo-
ra Marlene Caniestro Dias, diretora
da unidade.

Dispondo de sanitários adaptados
para pessoas com deficiência, os no-
vos vestiários são suficientes para
atender a demanda e oferecem con-
forto aos alunos da rede municipal
de ensino e para demais usuários. No
local, a Secretaria de Esportes plane-
ja implantar uma escolinha esporti-
va para atender a comunidade do Jar-
dim Paineiras.

A EMEB Professor Clarindo Mace-
do fica na Rua Dona Dorita, Jardim Pa-
ineiras s/ nº. Informações pelo tele-
fone 3733-7019. Novas instalações beneficiam alunos da escola

A cerimônia de premiação do 6° Concurso de Fo-
tografia de Avaré (Confota) será realizada na noite
da quarta-feira, 1º de outubro. Promovido pela  Se-
cretaria Municipal de Cultural o certame recebeu a
inscrição de 192 fotografias, cujos autores são de 15
diferentes cidades paulistas. A premiação terá lugar
na Biblioteca Municipal Professor Francisco Rodri-
gues dos Santos, a partir das 19h30, no Centro Avare-
ense de Integração Cultural (CAIC).

De acordo com os organizadores, além de
Avaré o Confota conta com concorrentes de Jaú,
Cerqueira César, Arandu, São José do Rio Preto,
São Paulo, Piracicaba, Botucatu, Sorocaba, Ara-
raquara, Espírito Santo do Pinhal, Praia Grande,
Bariri, Águas de Santa Bárbara e Igaraçu do Tietê.
Somente de Avaré inscreveram-se 110 fotos de
40 fotógrafos.

CULTURA

Premiados do Confota serão
conhecidos em 1º de outubro

Serão premiados os cinco melhores trabalhos,
sendo R$ 2.500,00 para o 1º lugar, R$ 2.000,00 para
o 2º lugar, R$ 1.500,00 para o 3º lugar, R$ 1.000,00
para o 4º lugar e R$ 500,00 para o 5º lugar, num
total de R$ 7.500,00.

As fotos serão expostas no dia da premiação e
também no dia 2 de outubro. Todas as imagens
fotográficas farão parte, juntamente com as pre-
miadas nas mostras anteriores, de uma exposi-
ção itinerante a partir de 2015.

Serviço
Cerimônia de Premiação do 6º Confota
Local: Biblioteca Municipal Professor Francis-

co Rodrigues dos Santos
CAIC - Rua Minas Gerais, 279
Horário: 19h30

Foto de Felipe Lara Zarella,

premiada em uma das

edições do Confota
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SÁBADO, 04 DE OUTUBRO

A Prefeitura da Estância Tu-
rística de Avaré promove no
próximo sábado, 4 de outubro,
mais uma edição do Avaré
Viva!. Desta vez o projeto
acontece EMEB Fausto dos
Santos Rodrigues, a partir das
14h, no Jardim Paraíso.

A programação vai oferecer
atividades esportivas, culturais
e atendimento clínico para a
população. A USF Carlos Apa-
recido Bandeira (Rua Seme Ju-
bran, 980) estará à disposição
das 14h às 18h. Os médicos da-
rão atendimento clínico, orien-
tação de saúde bucal, agenda-
mento de mamografia, exame

recebe o Avaré Viva!
Jardim Paraíso
Programação oferece atividades culturais, esportivas e atendimento clínico na unidade de saúde do bairro

Papanicolau, aferição de pres-
são e glicemia à comunidade.
A farmácia e a sala de vacinas
também estarão abertas.

A programação também
terá sessões de cinema, apre-
sentações teatrais, troca de li-
vros na biblioteca itinerante,
feira de artesanato, mostra de
artes plásticas, oficina de ori-
gami da Casa do Artesão e
mostra do Museu Itinerante.

O palco ainda terá apre-
sentações de dança do ven-
tre com a Tenda do Tuareg ,
artistas oferecidos pela Rede
Guma e apresentação dos alu-
nos do Projeto Guri.

A recreação será garantida
com piscina de bolinhas, mini-
quadras esportivas, cama elás-
tica, pingue-pongue, brinque-
dos infláveis, jogos de tabulei-
ro, voleibol e futebol. Todas as
atividades serão acompanhadas
por monitores da Secretaria de
Esportes.

Para encerrar o evento
acontece a 7ª eliminatória do
Festival Sertanejo.

O Avaré Viva! levará tam-
bém um núcleo de atendi-
mento e apoio jurídico para
esclarecer dúvidas da popu-
lação em parceria com a Fa-
culdade Eduvale.

A Estância Turística de
Avaré recebeu na sexta-
feira, 19, o secretário es-
tadual de Desenvolvi-
mento Social, Rogerio Ha-
mam, que participou do
ato inaugural do Centro
Novo Dia do Idoso "Luiz
De Paschoal". A unidade
atende na Rua Fernando
de Moraes, s/n, no Jardim
Planalto.

A nova instalação, fru-
to de convênio entre pre-
feitura e estado, atende-
rá até 50 idosos. Para sua
construção, o governo es-
tadual investiu R$ 300 mil,
além de recursos para
móveis e equipamentos.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Prefeitura inaugura o Centro Dia do Idoso
 Unidade oferece alimentação, cuidados médicos, atividades de lazer, cultura e recreação a 50 idosos

jos parentes não têm con-
dições de dar atenção e cui-
dado durante o dia, pois
precisam trabalhar ou estu-
dar. Ao final da tarde, o ido-
so volta para sua casa, sem
perder os vínculos familia-
res.

A unidade é adaptada e
oferece alimentação, cui-
dados médicos, atividades
de lazer, cultura, área de
descanso, enfermaria, sala
de convivência com TV com
DVD e recreação em tempo
integral.

Para o desenvolvimento
de atividades o idoso rece-
be a orientação de cuidado-
res profissionais como téc-

nicos de enfermagem e
enfermeiros, geriatras,
auxiliares de enferma-
gem, nutricionistas, pro-
fessores de educação físi-
ca e assistentes sociais.

Luiz De Pashoal
A mais nova unidade

assistencial de Avaré re-
cebeu o nome do músico
e padeiro Luiz De Pascho-
al (1913-1997). O saudoso
Tio Luiz, como era popu-
larmente conhecido, foi
durante muitos anos pre-
sidente do Lar São Vicen-
te de Paulo, quando se
empenhou para garantir
atendimento digno aos
idosos.

A manutenção, a equipe
profissional e a seleção dos
beneficiários é de respon-
sabilidade do município.

 Infraestrutura
O Centro Dia é um espa-

ço de acolhimento, prote-
ção e convivência de idosos
semidependentes com ida-
de igual ou superior a 60
anos. A prioridade do aten-
dimento é para aqueles cu-


