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A expectativa é mui-
to grande para a reali-
zação da 5ª edição da
Festa Country, que
acontecerá de 3 a 11 de
dezembro no recinto da
Emapa. A grade de sho-
ws, com grandes nomes
da música popular e a
série de eventos que es-
tarão acontecendo du-
rante os nove dias de
evento, promete fazer
da Festa Country um
acontecimento inesque-
cível e com recorde de
público.

Quem comparecer
no recinto da Emapa nos
dias do evento poderá
desfrutar dos shows gra-
tuitamente e ainda não

Festa Country promete ser a melhor
dos últimos anos

pagará pelo estaciona-
mento.

Como espera-se um
grande público em to-
dos os dias a Prefeitura
de Avaré está preparan-
do o recinto da Emapa
para receber avareenses
e visitantes. Uma série
de reformas está sendo
feita no parque (veja na
página 3).

Os shows são com
Tradição (dia 3), Gino e
Geno (dia 4), Thulio e
Thiago (dia 5), Ataíde e
Alexandre (dia 6), Bru-
no e Marrone (dia 7),
Gian e Giovani (dia 8),
Rick e Renner (dia 9),
Daniel (dia 10) e Edson
e Hudson (dia 11).

Melhorias está sendo realizadas no Parque de Exposições para receber os visitantes

Grupo Tradição fará o show de abertura
no dia 3 de dezembro

A mais antiga prova de
pedestrianismo em cida-
des do interior do mundo,
a São Silvestre de Avaré,
está com suas inscrições
abertas e deverá nova-
mente contar com a parti-
cipação dos principais
atletas do Estado. Este
ano a São Silvestre atinge
a marca da sua sexagési-
ma edição, um recorde
que sem dúvida merece
ser incluído no Guiness

Abertas inscrições para a 60ª São Silvestre de Avaré
Book, um registro que seu
idealizador, o radialista Eli-
as Almeida Ward, vem
batalhando para conseguir
nos últimos anos.

A premiação em di-
nheiro ainda não foi defi-
nida pela organização,
mas o percurso será o
mesmo do ano passado,
de 10 mil metros, com os
atletas passando pelas
principais ruas centrais da
cidade. A largada marca-

da para as 20h30 da noite
do dia 31 de dezembro,
será dada no cruzamento
das ruas Amazonas com
Rio Grande do Sul, com
chegada defronte à sede
social do Centro Avareen-
se onde os vencedores
sobem ao pódio e rece-
bem a premiação das
mãos das autoridades e
colaboradores.

As inscrições para a
60ª São Silvestre de Ava-

ré já podem ser feitas na
Secretaria Municipal de
Esportes, na Praça Ro-
meu Bretas (Concha
Acústica), ou ainda pelos
telefones 3732-1589
(Organização) e 3711-
2508 (Secretaria de Es-
portes). A prova será dis-
putada nas modalidades
masculino e feminino,
equipes e veteranos, com
premiação em dinheiro,
troféus e medalhas.

Prefeitura realiza primeiras
reuniões do PCM

Página 18
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O Parque de Expo-
sições Fernando Cruz
Pimentel (Recinto da
Emapa) está recebendo
uma série de melhorias
para o grande evento
que acontecerá neste fi-
nal de ano, a 5ª Festa
Country, que será reali-
zada de 3 a 11 de de-
zembro. O evento reu-
nirá grandes artistas em
shows todos os dias na
arena que será montada
no Parque de Exposi-
ções.

Dentre estas melho-
rias está a revitalização

Recinto da Emapa recebe melhorias para Festa Country
da entrada do parque,
pintura completa em di-
versos locais, colocação
de cobertura em algu-
mas ruas, melhoria da
cobertura de alguns bar-
racões, reparo na insta-
lação elétrica, reforma
de baias e banheiros,
entre outras.

A grande atração do
evento serão os shows
com Tradição (dia 3),
Gino e Geno (dia 4),
Thulio e Thiago (dia 5),
Ataíde e Alexandre (dia
6), Bruno e Marrone (dia
7), Gian e Giovani (dia 8),

Rick e Renner (dia 9),
Daniel (dia 10) e Edson
e Hudson (dia 11).

Além dos shows ha-
verá ainda rodeios com
montarias em cavalos e
touros.

Está sendo montada
uma arena com capaci-
dade de 35 mil a 45 mil
pessoas, onde serão re-
alizados os shows e o
rodeio.

A exposição ainda
contará com Parque de
Diversões, Bailão, e ex-
posição de barracas de
diversas empresas. Portal de entrada recebeu nova pintura

Gradil lateral está com novo visual Praça do Criador está revitalizada Banheiros foram reformados

Mastros das bandeiras estão com nova  pintura Rede de energia elétrica está sendo recuperada Principais ruas estão recebendo cobe rtura

Nova pintura em diversos locais do parque Cabine de energia foi constrída para maior segurança Local de exposição dos animais recebeu melhorias



AVARÉ, 26 DE NOVEMBRO DE 2005SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ4

INEDITORIAIS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA

A AREA - Associação Regional dos Engenheiros, Arquitetos e
Agrônomos de Avaré, em atendimento ao Artigo 55 dos Estatu-
tos Sociais, convocam seus associados, quites e em pleno gozo
de seus direitos, para Assembléia Geral Ordinária, que se reali-
zará no dia 11 de dezembro, às 10:00 horas em primeira convo-
cação e às 10:30 horas em segunda convocação, em sua sede
à Rua dos Engenheiros, 26 – Colina da Boa Vista – Município de
Avaré – Estado de São Paulo, para deliberarem sobre os se-
guintes assuntos:
- Aprovação das Alterações dos Estatutos Sociais;
- Discussão e aprovação do relatório das Contas referente ao
exercício social;
- Discussão e aprovação dos valores das contribuições dos
diversos tipos de associados, para o exercício de 2006;
- Eleição para renovação de 1/3 do Conselho Deliberativo e
respectivos suplentes;
- Aprovação do Regimento que Institui a Comissão de Ética e
Disciplina Profissional;
- Eleição do Conselheiro Ouvidor da Comissão de Ética e Discipli-
na Profissional;
- Aprovação do Calendário de Reuniões Ordinárias da Diretoria
Executiva para o exercício de 2006
A presente Assembléia terá prazo de permanência de 15(quin-
ze) dias úteis, a contar da data de sua abertura.
Avaré, 18 de novembro de 2005.

Eng.º Civil Marcio de Almeida Pernambuco
Presidente AREA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO

MUNICÍPIO DE AVARÉ - AVAREPREV
ESTADO DE SÃO PAULO

LICITAÇÃO

CONVITE

O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais do
Município de Avaré – AVAREPREV, através da sua Diretoria tem
o prazer de convidar toda a população Avareense a participar
da I Audiência Pública do AVAREPREV, que será realizada no dia
30 de novembro de 2005, às 14:30 hs, no Plenário “Eruce Pau-
lucci” da Câmara Municipal de Avaré, sito à Avenida Misael Eu-
frásio Leal, nº 999.

NELI T. IWASAKI  DE ARAUJO
DIRETORA PRESIDENTE

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Convite nº. 141/05 – Processo nº. 306/05,  09 de novembro de
2005, a empresa MANDURI PNEUS LTDA, no valor global de R$
17.762,00 (dezessete mil setecentos e sessenta e dois reais),
responsável pelo fornecimento de pneus, conforme solicitação
da Secretaria Municipal da Educação.
Adjudicado em: 16/11/05.

RATIFICAÇÃO DISPENSA

Dispensa de Licitação 098/05 – Processo nº 316/05
Fica ratificada a Dispensa de Licitação para a FUNDAÇÃO CES-
GRANRIO, visando a prestação de serviços técnicos especiali-
zados na área de elaboração de provas, logísticas de aplicação
de provas e questionários dos alunos, impressão dos instru-
mentais da avaliação, empacotamento, distribuição e recolhi-
mento dos instrumentos de avaliação, leitura ótica das folhas de
respostas das provas objetivas, redação e questionários, pro-
cessamento dos dados, elaboração dos boletins personaliza-

dos de resultados para a rede de ensino e produção do relatório
final da avaliação, sendo o valor total de R$ 7.494,96 (sete mil
quatrocentos e noventa e quatro reais e noventa e seis centa-
vos), com fulcro no artigo 24, inciso II, da Lei Federal 8.666/93.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 20 de outubro de 2005
– Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal.

RATIFICAÇÃO INEXIGIBILIDADE

Inexigibilidade de Licitação 024/05 – Processo nº 319/05
Fica ratificada a Inexigibilidade de Licitação para a LIGA PAU-
LISTA DE JET SKI , visando a prestação de serviços artísticos
náuticos, no valor global de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com
fulcro no artigo 25 da Lei Federal 8.666/93.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 04 de novembro de
2005 – Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Tomada de Preço nº. 024/05 – Processo nº. 298/05,  04 de
novembro de 2005, a empresa AVARÉ VEÍCULOS LTDA, no
valor global de R$ 37.294,00 (trinta e sete mil, duzentos e noven-
ta e quatro reais), responsável pelo fornecimento de um veículo,
conforme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde – Verba
própria da Vigilância em Saúde.
Adjudicado em: 14/11/05.

TERMO DE REVOGAÇÃO
(artigo 49 da Lei 8666/93)

Fica REVOGADA a licitação na modalidade Concorrência nº
020/05 – Processo nº 281/05, objetivando a concessão de uso
de bem público do MATADOURO MUNICIPAL, conforme precei-
tua o “caput” do artigo 49 da Lei 8.666/93.
Justificativa:  O motivo da Revogação se faz necessário medi-
ante o não comparecimento de nenhum interessado.
Revogado em: 31/10/05
Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito da Estância Turística de
Avaré.

CONVOCAÇÕES

PARECER

Rosemaria de Góes, presidente da Comissão Permanente para
Julgamento de Licitações, usando das atribuições que lhe são
conferidas por lei, emite o seguinte parecer, referente à Toma-
da de Preço nº 025/05 – Proc. 299/05 , analisando detidamente
as mídias apresentadas, temos a informar que as empresas
Case Propaganda Artes e Produções Ltda e a empresa Reprom
– Representações e Promoções Sociedade Simples Ltda apre-
sentaram os materiais conforme edital, só que a empresa Re-
prom – Representações e Promoções Sociedade Simples Ltda
deixou de atender o item 8.1 letra “g” do edital e também apre-
sentou a certidão de falência e concordata com data de sua
validade vencida.
Sendo assim fica INABILITADA a empresa Reprom – Represen-
tações e Promoções Sociedade Simples e a empresa Case Pro-
paganda Artes e Produções Ltda perfeitamente HABILITADA.
Ficam desta forma cientes as licitantes do prazo de recurso de
cinco dias úteis, conforme artigo 109, inciso I, alínea “a” da Lei nº
8666/93.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 16 de novembro
de 2005.
Rosemaria de Goes – Presidente da Comissão

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 84/2005

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificado em concurso público para o cargo de OPERADOR
DE MAQUINA  do Concurso Público homologado pelo Decreto nº
692 de 20/05/2004, publicado em 21/05/2004:
Class. Nº Inscr. Nome
02º 00652 – 1 Edílson Sebastião Cansian
03º 00331 – 0 Denílson Antonio Moreira
A comparecer à Rua Rio Grande do Sul, nº 1810, das 13:00 às
17:00 hs, no Departamento de Recursos Humanos, no prazo de
cinco dias úteis a partir da data da publicação deste.
O não comparecimento no prazo acima, implicará na desistência
da vaga.
Avaré, 22 de novembro de 2005.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 83/2005

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificado em concurso público para o cargo de ESCRITURA-
RIO do Concurso Público homologado pelo Decreto nº 379 de
16/10/2002, publicado em 18/10/2002, prorrogado através do
Decreto nº 733 de 31/08/2004, publicado em 03/09/2004:
Class. Nº Inscr. Nome
39º 00704 Rosana Morais da Silva
A comparecer à Rua Rio Grande do Sul, nº 1810, das 13:00 às
17:00 hs, no Departamento de Recursos Humanos, no prazo de
cinco dias úteis a partir da data da publicação deste.
O não comparecimento no prazo acima, implicará na desistência
da vaga.
Avaré, 22 de novembro de 2005.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

TRÂNSITO

COMUNICADO

Pedro Luiz de Souza, Secretário Municipal dos Transportes e
Sistema Viário, usando das atribuições que lhe são conferidas
por Lei,
RESOLVE:
Implantar estacionamento proibido do lado esquerdo, no trecho
da Rua Tenente Apiaí, sentido Ginásio de Esportes Kim Negrão –
Rua Major Vitoriano no trecho da Rua Dona Carmen Dias Faria
até o Córrego Bairro Alto, mais a implantação de 3 vagas para
estacionamento rotativo de táxi, já a partir da Rua Dona Carmen
Dias Faria do mesmo lado.
JUSTIFICA:
Em face do trânsito do local estar mais intenso, tal medida se faz
necessária para maior segurança dos motoristas e pedestres.
A referida alteração somente estará a disposição dos motoris-
tas e demais usuários, após a implantação efetiva de toda a
sinalização vertical e horizontal prevista para o referido projeto.

Pedro Luiz de Souza
Secretário Municipal dos Transportes e Sistema Viário

COMUNICADOS

COMUNICADO

Em obediência ao disposto do art. 5º da Lei nº 8.666/93, JUSTI-
FICO que o pagamento das obrigações constantes dos empe-
nhos nº.s 2856/2004 independente de sua posição na ordem
cronológica de pagamentos, por estarem presentes relevantes
razões de interesse públicos, imprescindíveis e inadiáveis e
será liquidado em 01 única parcela.
Avaré 11 de novembro de 2005

Joselyr Benedito Silvestre
Prefeito Municipal

COMUNICADO

Em obediência ao disposto do art. 5º da Lei nº 8.666/93, JUSTI-
FICO que o pagamento das obrigações constantes dos empe-
nhos nº.s 6539, 6540, 6541, 6542, 6543/2004 independente de
sua posição na ordem cronológica de pagamentos, por estarem
presentes relevantes razões de interesse públicos, imprescin-
díveis e inadiáveis e será liquidado em 01 única parcela.
Avaré 11 de novembro de 2005

Joselyr Benedito Silvestre
Prefeito Municipal
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DEMONSTRATIVO
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COMUNICADO
A Prefeitura da Estância Turística de Avaré, através do
Departamento de Recursos Humanos, comunica, que
em comemoração ao Dia do Funcionário Público, dia
28 p.p., foram sorteados brindes e solicitamos aos
funcionários que ainda não retiraram, que o façam o
mais breve possível, a saber:

Bonés
Benedito Eugênio Dorth
Clodoaldo José Rodrigues
Elza Ap. de Oliveira Quintino
Genivaldo José da Silva
Lilian Augusto
Melissa Batista da Silva
Monica Ap. Nunes Simioni
Newton Alves Rodrigues
Ruth Ap. de Oliveira

Camisetas/Bonés
José Eduardo Q. Nassar
Luciana Ap. dos Santos
Roque de Campos
Sueli de Fátima Gomes Pera

Óculos de Sol
Dulce Ap. Machado
Marcelo  da Silva
Marli Batista de Freitas
Moacir José de Godoy

Relógios de pulso
Andréia Aline de Souza Lenira
Beatriz Kurmann
Carlos Roberto Soares
Décio Carlos Vieira
Edson Ap. Santino
Erivânia Rodrigues da Silva
Eunice Leite da Silva
Mariel Pires Batista
Paulo Alex Antunes Pinto
Sidney José Nunes

Atenciosamente

Departamento de Recursos Humanos
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LEGISLATIVO

DECRETO LEGISLATIVO  N º 190/2005
(Dispõe sobre a concessão da Medalha Reconhecimento

Comunitário de Segurança as pessoas que especifica e dá
outras providências)

Artigo 1º - Fica concedida a Medalha Reconhecimento Comuni-
tário de Segurança aos Senhores:
Cap PM ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA , Comandante da 3ª. Compa-
nhia; 2.º Ten. PM  RICARDO LOPES DE SOUZA SALOMÃO , Sub
Comandante e Cb PM  RODOLFO JOSÉ COELHO,  Policiamento
com Motos.
Parágrafo Único  – A entrega da referida honraria dar-se-á em
Sessão Solene previamente convocada, em comum acordo com
os homenageados.
Artigo 2º  - Fica o Sr. Presidente da Câmara autorizado a utilizar
dos recursos previstos no Orçamento vigente do Legislativo
para atender as despesas com a solenidade.
Artigo 3º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.
Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré, aos  22 de
Novembro de 2.005.

JOSÉ RICARDO CARDOSO BARRETO
Presidente

ROSANA A.UBALDO RIBEIRO PAULUCCI
Vice-Presidente

MARIALVA ARAUJO DE SOUZA BIAZON
1ª. Secretária

APARECIDO FERNANDES JUNIOR
2º Secretário

Publicado e registrado na Secretaria da Câmara Municipal da
Estância Turística de Avaré na data supra.

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Secretário-Diretor Geral

Projeto de Decreto Legislativo n.º 012/2005;
Autoria:- Mesa Diretora;
Aprovado por unanimidade em Sessão Extraordinária de 21/11/2005.

SESSÃO 21/11/2005

INDICAÇÕES

ROSANA ALICE UBALDO RIBEIRO PAULUCCI
VICE-PRESIDENTE

- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente providencie reparos na Rua Alagoas, confluência com a
Rua Jonas de Almeida, uma vez que um buraco existente neste
trecho está impossibilitando o tráfego de veículos.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente providencie a limpeza do terreno localizado á Rua Geraldo
José Silvestre em frente ao nº. 472, uma vez que o local está
servindo de criadouro de animais peçonhentos, nocivos à saú-
de dos moradores.

MARIALVA ARAUJO DE SOUZA BIAZON – 1ª SECRETÁRIA
- Ao Exmo. Prefeito Municipal que através do setor competente
proceda à limpeza do córrego da área verde localizada na Rua
Malvinas, altura do nº 33, Parque Residencial Gilberto Figueiras.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal que através do setor competente
proceda à colocação de placas de sinalização entre a Rua Tókio,
Avenida Brasília e Rua São Manoel, visto que não a nenhuma
sinalização no local.

APARECIDO FERNANDES JÚNIOR – 2º SECRETÁRIO
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente proceda a limpeza dos bueiros que se encontram entupi-
dos no Bairro Camargo, especialmente na Rua José Bruno pró-
ximo ao n° 20.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que proceda à limpeza dos
terrenos baldios, situados no Bairro do Camargo, visto que os
mesmos encontram-se com acúmulos de lixos, favorecendo a
criação de animais peçonhentos.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que determine com urgência
ao setor competente das Secretarias Municipais de Obras e/ou
Sistema Viário a recuperação do leito carroçável da Rua Tenen-
te João Dias, ao lado da Casa da Agricultura, visto que no local

existem buracos que podem ocasionar acidentes em veículos e
transeuntes.

GERALDO LAUDEMIR URBANO DA COSTA
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através da Secretaria
Municipal de Turismo estude a possibilidade de estar trazendo
parques de diversões para nossa cidade.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente, esteja fazendo a limpeza do terreno baldio localizado na
Avenida Antonio Salim Curiati, esquina da Rua Borba Gato, uma
vez que o local está sendo utilizado como depósito de lixo.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através da Secretaria
Municipal da Educação esteja implantando projetos no sentido
de estar levando alunos da rede pública em viagens totalmente
gratuitas para conhecer Zoológicos.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através da Secretaria
Municipal de Comunicação esteja agendando a vinda do apre-
sentador e cantor da Rede Record de Televisão, “Netinho”, para
realização de um Show Beneficente em nossa cidade.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor competen-
te, estude a possibilidade de estar trazendo a Rede Vida de Televi-
são para fazer a total cobertura do Campeonato Municipal de Avaré
e Região, realizado pela Secretaria Municipal de Esporte.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente, estude a possibilidade de estar implantando no ensino
publico municipal, que todas as escolas ensinem seus alunos a
cantar o Hino Nacional Brasileiro e o Hino de Avaré.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente, providencie com urgência a limpeza do rio que passa atrás
da Rua José Ramires nº143, Bairro Vila Nova, visto que o local
encontra-se muito sujo, causando transtornos aos moradores.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através da Secretaria
Municipal de Esportes esteja disponibilizando um profissional da
área de Educação Física para acompanhar os trabalhos junto
aos alunos assistidos no Centro Social Urbano (CSU).
- Ao Exmo. Prefeito Municipal, para que através da Secretaria
Municipal de Esportes providencie alimentação adequada a todos
os atletas e equipes que porventura venham representar Avaré
em competições regionais promovidas em outras cidades.

GILBERTO DIAS SOARES
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que estude a possibilidade de
estar trocando a pavimentação das ruas Carlos Gomes, entre
Jango Pires e Paraíba e da Rua Jango Pires, no trecho entre o
trilho da ferrovia e a Avenida Lineu Prestes.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente sejam substituídas às duas lâmpadas da Rua Pascoal Ber-
tolaccini, defronte ao nº 90, onde existe um salão de bailes, que
se apresenta escura para os padrões da mesma.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente instale na entrada principal da cidade, mapa da cidade com
as indicações dos principais pontos turísticos e acessos, a fim de
orientar os turistas, visitantes, empresários, vendedores, etc.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que implante o asfalto no
Bairro Royal Park, através do programa PCM, atendendo solici-
tação de moradores do local, após os devidos procedimentos e
discussões.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal que viabilize a construção de cal-
çada ao longo da Avenida Manoel Teixeira, que dá acesso ao
Bairro Duílio Gambini.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal que por ocasião das eleições mu-
nicipais, fora prometido de ser instalada um alambrado na qua-
dra da creche do bairro Vera Cruz, pois os quando os aposen-
tados se reúnem para jogar baralho, as crianças se dirigem no
espaço por eles utilizados e estragam tudo. No mesmo sentido
que seja construído um espaço para os aposentados, tal qual
existente na CAIC.

JÚLIO CÉSAR THEODORO
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente sejam reiniciadas as benfeitorias, interrompidas por chu-
vas e problemas mecânicos, nos bairros da zona urbana da
represa (Solemar e Cambarás).
- Ao Exmo. Prefeito Municipal que através do setor competente
forneça alguns caminhões de cascalho para serem colocados
no término da Avenida Itapuã, em frente onde hoje se constrói o
novo Hotel Fazenda, visto que aquele é um terreno arenoso e de
constantes erosões devido às chuvas.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente estude a possibilidade da instalação de um ponto de ôni-
bus urbano na Rua Ulisses Ferrari, defronte ao numeral 54.

ROSÂNGELA PAULUCCI PAIXÃO PEREIRA
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente providencie a colocação de uma lâmpada na Rua Dr. Ro-
meu Bretas em frente ao nº.260.

- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente providencie a colocação de uma lâmpada defronte a Igreja
Santa Edwirges.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente providencie cobertura e bancos no ponto de ônibus locali-
zado na Avenida Duque de Caxias, próximo a fabrica de tecidos.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente providencie cobertura e bancos no ponto de ônibus loca-
lizado na Rua Wenceslau Carlos Belinato.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente providencie a revitalização da Praça da Igreja Santo Expe-
dito, com uma arborização geral, bem como a colocação de
bancos.
- Ao Exmo. Prefeito Municipal para que através do setor compe-
tente providencie a arborização, bem como a colocação de ban-
cos na Praça José Ismael, Jardim Santa Mônica.

REQUERIMENTOS
(Obs:- Os requerimentos direcionados ao Chefe do Executivo

aprovados nesta sessão serão publicados posteriormente
com a devida Reposta)

JOSÉ RICARDO CARDOZO BARRETO – PRESIDENTE
- Efusivas parabenizações ao Excelentíssimo Senhor Senador
Tasso Jereissati, pela sua eleição à Presidente da Comissão
Executiva Nacional do Diretório do Partido da Social Democracia
Brasileira - PSDB ocorrida no dia 18 de novembro p. passado.
- Votos de parabenizações ao cartunista Flávio de Oliveira, pelo
relançamento das cartilhas “Embarque Nessa” e “Redescobrin-
do Avaré Estância Turística”, ocorrido no dia 18 de novembro
p.passado.
- Efusivas parabenizações ao Ilustríssimo Senhor Rogélio Bar-
chetti Urrea, pela sua eleição à Vogal da Comissão Executiva
Estadual do PSDB-SP, ocorrida no dia 11 de novembro p. passado.
- Votos de sucesso, a professora e técnica Neusânia A. Nunes
Martins, no trabalho como treinadora da equipe feminina de
basquetebol do Programa CTU – Centro de Treinamento Uni-
med – Avaré.
- Votos de Agradecimentos às atletas Lígia e Micaela e ao treina-
dor Antonio Carlos Vendramini, todos da equipe de basquetebol
da UNIMED - Ourinhos, que nos prestigiaram com as suas ilus-
tres presenças na cerimônia oficial de lançamento do Programa
CTU - Centro de Treinamento Unimed - Avaré.
- Votos de Agradecimentos ao Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo - Unidade Regional de Bauru, pela realização do 34º
Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais,
ocorrido em nossa cidade no dia 18 de novembro p.passado.
- Votos de parabenizações à Família do Professor Celso Ferrei-
ra da Silva, pela homenagem que o mesmo recebeu através da
obra literária “Professor Celso Ferreira - Uma lição de vida”,
escrita pelo pesquisador Gesiel Júnior.
- Efusivas parabenizações aos atletas classificados para a fase
semifinal do Campeonato Interclubes de Tênis, em partidas rea-
lizadas no dia 19 de novembro p. passado, quando na categoria
1ª Classe até 34 anos, os tenistas Daulus Paixão e José da Silva
Mota (Zezinho), derrotaram os atletas do Tênis Clube de Santos,
e na categoria 1ª Classe acima de 35 anos, os tenistas Ricardo
Jean Tomb e Zalber Gomide derrotaram os atletas do Sport Club
Pinheiros.
- Pesar pelo falecimento do Senhor CARLOS MACHADO DE FARIA.

MARIALVA ARAUJO DE SOUZA BIAZON – 1ª SECRETÁRIA
- À Concessionária SPVias para que a mesma providencie, em
regime de urgência, a construção de um trevo de acesso ao
Hotel La Laguna, localizado na Rodovia João Melão, km 273,5.

APARECIDO FERNANDES JÚNIOR – 2º SECRETÁRIO
- Votos de parabenizações a toda comunidade negra de Avaré
pela passagem do DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA, comemorado no
dia 20 de novembro, data bastante significativa que é comemora-
da em todo o território nacional, pois lembra a morte de Zumbi dos
Palmares, símbolo da luta do movimento negro no Brasil.
- Votos de parabenização aos árbitros integrantes do quadro da
Federação Paulista de Futebol - FPF e Confederação Brasileira de
Futebol - CBF sendo: Luciano Severo (Santa Cruz do Rio Pardo),
Marcelo Pereira Lima (Ourinhos), e Osny Silveira (Avaré), que
colaboraram na arbitragem da partida beneficente entre Roquei-
ros e Sertanejos a convite do Rotary Club Avaré Jurumirim.
- Votos de parabenização ao Rotary Club Avaré Jurumirim, ex-
tensivos aos Sertanejos e Roqueiros, pela realização, no dia 13
de novembro, da partida de futebol entre representantes dos
dois segmentos musicais, onde foram arrecadados alimentos
para serem doados à Casa do Idoso de Avaré.
- Votos de parabenizações à Equipe de Ciclismo Força Ativa de
Avaré, pela brilhante organização e realização da 2ª Prova de
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Ciclismo realizada no domingo, 20/11.
- Votos de parabenizações à TV Século 21 que no sábado, dia
19, promoveu a abertura oficial da retransmissão dos sinais da
referida emissora de televisão na cidade de Avaré.

GERALDO LAUDEMIR URBANO DA COSTA
- Agradecimentos a Secretária da Cozinha Piloto, Sra. Maria
Cristina Cheche Ferreira, bem como ao Coordenador da Cozinha
Piloto, Sr. José Paulino Filho, pelo lanche fornecido, no último dia
15 de novembro p. passado, aos atletas da Associação Despor-
tiva Polícia Militar de Avaré.
- Votos de agradecimento e parabenização à Gerência do Hotel
Terras de Santa Cristina, por ter recepcionado de forma muito
hospitaleira os alunos da Escolinha de Futebol da Associação
Desportiva Polícia Militar de Avaré (ADPM), fornecendo café da
manhã e almoço, por ocasião de evento esportivo realizado no
referido local.

GILBERTO DIAS SOARES
- Ao Exmo. Deputado Estadual, Hamilton Pereira, bem como ao
Sr. Carlos Augusto Piveta, Vice-Prefeito e Secretário Municipal
da Educação de Votorantim/SP, convidando-os para que profi-
ram palestra no próximo dia 25, às 18:00 horas, no plenário
desta Augusta Casa, sobre o assunto FUNDEF, e da educação
de um modo geral, matérias de interesse de toda a classe do
magistério de nossa cidade.
- Ao Rotary Club Avaré-Expoente, cumprimentos pelo transcur-
so dos seus 10 anos de vida útil, que nesse espaço de tempo já
deixou valiosa colaboração ás pessoas e á região aos quais
vem servindo com base na sua histórica tese “DAR DE SI, AN-
TES DE PENSAR EM SI”.
- À empresa concessionária do transporte urbano do município
para que viabilize ponto de ônibus circular para as proximidades
do velório municipal, bem como no Posto de Saúde da Rua Acre
e coberturas em todos os pontos de ônibus da cidade.
- À empresa concessionária do transporte urbano do município
para que viabilize ônibus circular para o Bairro Três Marias.
- À concessionária SP-VIAS, no sentido de seja construída uma
passarela sobre a Rodovia SP-255 - João Mellão, dando acesso
ao Bairro Duilio Gambini.
- Ao Professor Floriano Castilho e ao Colégio Universitário de
Avaré, cumprimentos pelo triunfo na disputa da Olimpíada Brasi-
leira de Astronomia promovida pela Sociedade Astronômica Bra-
sileira e Agencia Especial Brasileira.
- Ao Exmo. Dr. Diretor do Fórum local, que tendo em vista a
substituição de computadores do judiciário local, no sentido da
possibilidade de ser doado as máquinas substituídas à entidade
SEARA - Sociedade Evangélica Recuperadora de Avaré, sedia-
da no Bairro Brabância, que tem programa já implantado, com
poucas máquinas, de inclusão digital para carentes, ministrando
aulas de computação entre outros.
- Ao SINDIPETRO - Bauru (SP), para que envie a esta Augusta
Casa de Leis, a relação dos postos de gasolina da cidade de
Avaré, que por ocasião da fiscalização realizada na cidade,
tiverem os seus produtos aprovados por se encontrarem dentro
das especificações exigidas para a comercialização do com-
bustível.

JÚLIO CÉSAR THEODORO
- Votos de parabenização ao Sr. Secretário Municipal de Turis-
mo, João Batista Maenaka, pela realização da última etapa do
CIRCUITO BRASIL DE JET SKI, que agitou a Represa Jurumirim
nos últimos dias 12 e 13 de novembro p. passado.
- Pesar pelo falecimento de LUCAS DIEGO MARTINS DA COSTA.
- Pesar pelo falecimento do Sr. FERNANDO ROMEIRO.
- Pesar pelo falecimento da Sra. LIDYA DE JESUS BURBAQUE.
- Pesar pelo falecimento da Sra. NILVA LAURINDO.
- Pesar pelo falecimento do Sr. BENEDITO DE OLIVEIRA.
- Pesar pelo falecimento do Sr. BENEDITO PEDRO DE FREITAS.

LUIZ OTÁVIO CLIVATTI
- Pesar falecimento da Sra. LÁZARA DA SILVA MATHEUS.
- Pesar pelo falecimento do Sr. ARLINDO RODRIGUES GRAÇA
(SABIÁ).
- À Diretoria da Associação Paulista dos Cirurgiões Dentistas
(APCD), para que através do setor responsável pela editoria do
Jornal da APCD, passe a divulgar nas reportagens o nome da
Estância Turística de Avaré como o local escolhido para a cons-
trução da futura Colônia de Férias da referida entidade.
- Ao Exmo. o Chefe da Casa Civil de São Paulo, Deputado Fede-
ral Arnaldo Madeira, e o Subsecretário de Relacionamentos do
Governo, Sr. Sérgio Siciliano, para que intercedam junto aos
órgãos competentes do Governo do Estado no sentido de con-
seguir auxílio financeiro para a reabertura do Clube Avareense
de Cinema, o CAC.
- Ao Comando da Polícia Militar de Avaré para que informe a esta

Casa de Leis se durante o mês de Dezembro será posto em
prática algum plano de policiamento ostensivo nas ruas centrais
da cidade, principalmente no período noturno, haja vista que as
lojas ficarão com suas portas abertas até as 22 horas.
- À Delegacia Seccional de Avaré para que informe a esta Casa
de Leis se durante o mês de Dezembro será posto em prática
algum plano de policiamento ostensivo nas ruas centrais da
cidade, principalmente no período noturno, haja vista que as
lojas ficarão com suas portas abertas até as 22 horas.

ROBERTO ARAUJO
- “VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÃO” ao Programa
“Frente a Frente”, da Rede Vida de Televisão, comandado por
Dom Antônio Maria Mucciolo, que exibiu no último dia 18/11/2005,
entrevista com o Dr. Alexandre José Braga Chaddad - Diretor
Presidente da FSP - Faculdade Sudoeste Paulista.
- “VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÃO” a Associação
dos Funcionários da Polícia Civil de Avaré e “VOTOS DE AGRA-
DECIMENTOS” a Federação Paulista de Tiro por ter escolhido o
estande de tido da AFPCA, para sediar duas etapas da modali-
dade de tiro IPSC, que possivelmente ocorrerão em Fevereiro de
2006 e Abril de 2006. Importante salientar, que a Central da
modalidade de tiro IPSC é no Canadá e graças ao empenho da
Federação Paulista de Tiro, através de seu Presidente, Avaré-
SP se faz presente no acervo canadense e hoje é conhecida
mundialmente. Esta Casa de Leis, representante legítima do Povo
Avareense, parabeniza a Associação dos Funcionários da Po-
lícia Civil de Avaré e agradece à Federação Paulista de Tiro por
ter privilegiado a Estância Turística de Avaré quando da sua
escolha para sediar duas etapas entre as oito etapas apenas na
modalidade de tiro IPSC que ocorrerão no próximo ano vindouro.

ROSÂNGELA PAULUCCI PAIXÃO PEREIRA
- Votos de parabenização a Diretoria, Professores e Alunos da
EMEIEF Dona Anna Novaes de Carvalho, pela apresentação do
Sarau Poético realizado dia 18 de novembro, que proporcionou
o envolvimento dos alunos com a cultura e literatura, estreitando
assim os laços entre os alunos e a arte.

MOÇÕES

JOSÉ RICARDO CARDOZO BARRETO – PRESIDENTE
- “MOÇÃO DE APLAUSOS” a Diretoria da UNIMED - Avaré, pela
brilhante iniciativa em implantar em nosso município o Programa
CTU - Centro de Treinamento Unimed, que visa iniciar meninas
de 08 a 14 anos no esporte, na modalidade de basquetebol, além
de oferecer palestras educativas nos mais diversos temas.
- “MOÇÃO DE APLAUSOS” ao Ilustríssimo Senhor José dos San-
tos Callado Neto, MD. Secretario Municipal dos Esportes, pelo
seu irrestrito apoio à implantação em nosso município do Progra-
ma CTU - Centro de Treinamento Unimed.
- “MOÇÃO DE APLAUSOS” ao pesquisador Gesiel Júnior, pelo
lançamento do livro “Professor Celso Ferreira - Uma lição de
vida” ocorrido no dia 19 de novembro p.passado.

REQUERIMENTOS DIRECIONADOS AO CHEFE DO
EXECUTIVO, JÁ COM AS DEVIDAS RESPOSTAS
Ofício nº 1165/2005-CM

Em resposta ao requerimento nº 1808/05, de autoria do nobre
Vereador GILBERTO DIAS SOARES,  solicitando que sejam pres-
tados esclarecimentos sobre a razão da retirada das placas
das obras inauguradas no governo passado, informamos que
inauguramos as obras do “Centrinho” e do Memorial “Pascoal
Bocci” e elas não continham placas, tendo em vista que quem
instalou o “Centrinho” e reformou o Fórum Velho foi nossa admi-
nistração.
Quanto as outras placas, gostaríamos que o Nobre Vereador
nos indicasse quais foram as obras realizadas pela Administra-
ção passada, pois pelo que vemos nada foi realizado. Aprovei-
tamos a oportunidade para solicitar ao Edil onde estão as placas
das dezenas de obras que foram feitas em nossa administração
anterior, pois temos fotografias das mesmas e pretendemos
responsabilizar o ex-prefeito pelo desaparecimento das placas.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 1166/2005-CM

Em resposta ao requerimento nº 1800/05, de autoria da nobre
Vereadora ROSANA ALICE UBALDO RIBEIRO e outros,  solici-
tando que seja estudada a possibilidade de pleitear junto a Se-
cretaria Estadual da Juventude, Esporte e Lazer, para que Ava-
ré seja a sede da JEI – Jogos Estaduais do Idoso, no ano de

2006, estamos encaminhando cópia do requerimento à Secreta-
ria Municipal de Esportes para providências.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 1167/2005-CM

Em resposta ao requerimento nº 1802/05, de autoria da nobre
Vereadora MARIALVA ARAUJO DE SOUZA BIAZON,  solicitan-
do que sejam buscadas parcerias para instalação de pelo me-
nos quatro mini parques infantis nos bairros carentes da cidade,
estamos encaminhando cópia do requerimento à Secretaria
Municipal de Turismo para providências.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 1168/2005-CM

Em resposta ao requerimento nº 1804/05, de autoria do nobre
Vereador GILBERTO DIAS SOARES,  solicitando que sejam en-
viadas cópias dos contratos dos shows da EMAPA 2005, esta-
mos encaminhando cópia do requerimento ao Departamento de
Licitações para providências.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 1169/2005-CM

Em resposta ao requerimento nº 1807/05, de autoria do nobre
Vereador GILBERTO DIAS SOARES,  solicitando que sejam so-
licitados recursos junto ao Ministério das Cidades para erradica-
ção das enchentes e para a retirada do amianto depositado no
prédio da “AUCO”, informamos que estamos tomando providên-
cias.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 1170/2005-CM

Em resposta ao requerimento nº 1810/05, de autoria do nobre
Vereador JULIO CESAR THEODORO e outros,  solicitando que
seja informado se existe alguma fiscalização e controle de ga-
ses liberados pelos ônibus rodoviários e urbano, informamos
que cópia do requerimento foi encaminhada à Secretaria Munici-
pal de Transportes e Sistema Viário para esclarecimentos.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 1171/2005-CM

Em resposta ao requerimento nº 1881/05, de autoria da nobre
Vereadora ROSANA ALICE UBALDO RIBEIRO PAULUCCI,  so-
licitando que seja informado o porquê de ainda não ter viabiliza-
do convênio com a UNIMED de Avaré para viabilização de uma
escolinha de basquetebol, informamos que já enviamos o proje-
to de Lei para essa Casa.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 1172/2005-CM

Em resposta ao requerimento nº 1885/05, de autoria da nobre
Vereador GERALDO LAUDEMIR URBANO DA COSTA,  solici-
tando que seja estudada a possibilidade da reforma do campo
de futebol do Bairro Alto, informamos que estamos tomando
providências.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 1173/2005-CM

Em resposta ao requerimento nº 1889/05, de autoria da nobre
Vereador LUIZ OTÁVIO CLIVATTI e outros,  solicitando que
seja informações se os motociclistas que estacionam nos locais
reservados aos veículos na zona azul podem ser multadas e se
pode ser cobrada a taxa de estacionamento dos motociclistas,
informamos que as motos estão isentas do pagamento da taxa
da Zona Azul, entretanto podem estacionar apenas nos locais
permitidos, podendo ser multadas pela polícia militar.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL
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Ofício nº 1174/2005-CM

Em resposta ao requerimento nº 1893/05, de autoria da nobre
Vereador ROBERTO ARAUJO e outros,  solicitando que seja
viabilizado o pagamento do adicional de insalubridade a todos os
servidores que fazem jus ao mesmo, informamos que o adicio-
nal de insalubridade está sendo paga a todos os funcionários
que fazem jus a ele.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 1175/2005-CM

Em resposta ao requerimento nº 1894/05, de autoria da nobre
Vereadora ROSÃNEGLA PAULUCCI P. PEREIRA,  solicitando
que seja informado quanto houve de acréscimo nos gastos com
a impressão gráfica do Semanário Oficial com a circulação com
páginas coloridas, informamos que não houve nenhum aumento
e nossa meta é modernizar o quanto possível.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 1176/2005-CM

Em resposta ao requerimento nº 1883/05, de autoria da nobre
Vereadora MARIALVA ARAUJO DE SOUZA BIAZON,  solicitan-
do que seja estudada a possibilidade da cessão de duas clas-
ses do curso Supletivo para tomar parte na palestra proferida
por funcionário da Sabesp sobre o uso racional de água, infor-
mamos que cópia do requerimento foi encaminhada à Secretaria
Municipal de Educação para providências.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 1177/2005-CM

Em resposta ao requerimento nº 1884/05, de autoria da nobre
Vereador GERALDO LAUDEMIR URBANO DA COSTA,  solici-
tando que seja estudada a possibilidade da construção de um
Posto de Atendimento sanitário (PAS) no Bairro Ipiranga, infor-
mamos que cópia do requerimento foi encaminhada à Secretaria
Municipal de Saúde para esclarecimentos.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 1178/2005-CM

Em resposta ao requerimento nº 1886/05, de autoria da nobre
Vereador GERALDO LAUDEMIR URBANO DA COSTA,  solici-
tando que o Secretário Municipal de esportes busque recursos,
incentivos e materiais esportivos, informamos que cópia do re-
querimento foi encaminhada à Secretaria Municipal de Esportes.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 1179/2005-CM

Em resposta ao requerimento nº 1888/05, de autoria da nobre
Vereador LUIZ OTÁVIO CLIVATTI,  solicitando que seja estu-
dada a possibilidade de substituição, no próximo ano dos apare-
lhos utilizados nas consultas oftalmológicas, informamos que
cópia do requerimento foi encaminhada à Secretaria Municipal
de Saúde para esclarecimentos.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 1188/2005-CM

Em resposta ao requerimento nº 1959/05, de autoria da nobre

Vereadora ROSANA ALICE UBALDO RIBEIRO PAULUCCI e

outros,  solicitando que sejam contratados em regime de urgên-

cia a contratação de médicos especialistas para atenderem a

população em tempo hábil, informamos que cópia do requeri-

mento foi encaminhada à Secretaria Municipal de Saúde para

esclarecimentos, mas se estiver ocorrendo o que a Vereadora

afirma, sem dúvida é vergonhoso.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE

PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 1189/2005-CM

Em resposta ao requerimento nº 1962/05, de autoria do nobre
Vereador JULIO CESAR THEODORO,  solicitando que sejam
enviados cópias de exemplares do Semanário Oficial, informa-
mos que cópia do requerimento foi encaminhada à Secretaria
Municipal de Comunicação para que seja providenciado.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 1190/2005-CM

Em resposta ao requerimento nº 1963/05, de autoria do nobre
Vereador LUIZ OTÁVIO CLIVATTI e outros,  solicitando que
seja mantida a administração do Programa Saúde da Família
junto ao Conselho de Obras Sociais de Avaré - COSA, informa-
mos que aceitamos a indicação, porém desejamos que entidade
consulte a Municipalidade quanto às contratações, o que não
vem ocorrendo.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 1191/2005-CM

Em resposta ao requerimento nº 1964/05, de autoria do nobre
Vereador ROBERTO ARAUJO,  solicitando que seja informado
como vem sendo feita a assistência médica ao Serviço de Veri-
ficação de óbitos na cidade, informamos que cópia do requeri-
mento foi encaminhada á Secretaria Municipal de Saúde para
esclarecimentos.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 1192/2005-CM

Em resposta ao requerimento nº 1970/05, de autoria da nobre
Vereadora ROSÃNGELA PAULUCCI P. PEREIRA,  solicitando
que seja enviada cópia integral do Processo de Licitação que
culminou na contratação de empresa para impressão do Sema-
nário Oficial do Município, informamos que cópia do requerimen-
to foi encaminhada ao Departamento de Licitações para provi-
dências.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 1193/2005-CM

Em resposta ao requerimento nº 1988/05, de autoria da nobre
Vereadora ROSANA ALICE UBALDO RIBEIRO PAULUCCI,  so-
licitando que sejam prestadas informações sobre a troca de
iluminação pública, informamos que cópia do requerimento foi
encaminhada ao Departamento de Iluminação Pública para pro-
vidências.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 1195/2005-CM

Em resposta ao requerimento nº 1989/05, de autoria da nobre
Vereadora MARIALVA ARAUJO DE SOUZA BIAZON,  solici-
tando que seja feita a vistoria na área verde localizada atrás
da rua José Vicentini nº 140, informamos que cópia do reque-
rimento foi encaminhada ao Departamento de Fiscalização para
providências.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 1196/2005-CM

Em resposta ao requerimento nº 1991/05, de autoria do nobre
Vereador GILBERTO DIAS SOARES e outros,  solicitando que
seja implantada campanha objetivando a exigência da nota fis-
cal, informamos que tomamos ciência do requerimento.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 1197/2005-CM

Em resposta ao requerimento nº 1997/05, de autoria do nobre

Vereador ROBERTO ARAUJO e outros,  solicitando que seja

informado quando entrará em vigor a lei que dispõe sobre o

transporte urbano gratuito para pessoas portadoras de defici-

ência, informamos que cópia do requerimento foi encaminhada à

Secretaria Municipal de Transportes e Sistema Viário para es-

clarecimentos.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE

PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 1198/2005-CM

Em resposta ao requerimento nº 1998/05, de autoria do nobre
Vereador ROBERTO ARAUJO e outros,  solicitando que seja
informado da possibilidade de se firmar convênio com a ADPM
para se propiciar lazer aos funcionários Municipais, informamos
que tomamos ciência do requerimento e estamos estudando a
possibilidade.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício nº 1199/2005-CM

Em resposta ao requerimento nº 1999/05, de autoria do nobre
Vereador ROBERTO ARAUJO e outros,  solicitando que seja
informado se já foram providenciado reparos na avenida que dá
acesso ao Loteamento Pontão do Remanso, informamos que a
estrada já foi cascalhada.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

LEI COMPLEMENTAR

Lei Complementar n.º  61, de 22
de novembro de 2.005  

(Cria Bônus Temporário do Magistério Municipal – Ensino Fun-
damental nos termos que especifica)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE,  Prefeito Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são con-
feridas 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 criado o Bônus Temporário do Magistério Municipal
concedida de forma remunerada aos servidores que constituem
o Quadro do Magistério Municipal de Avaré do Ensino Funda-
mental e atuam nesta modalidade de ensino.
Art. 2º:-   O Bônus temporário será concedido quando a aplica-
ção dos 60 % (sessenta por cento) dos recursos do FUNDEF
não for atingida e houver saldo remanescente, conforme pará-
grafo 5º, do artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias e artigo 8º da Lei 9394/96.  
Parágrafo único : Havendo saldo remanescente dos 40% (qua-
renta por cento), dos recursos do FUNDEF, este poderá ser
concedido aos servidores do Quadro do Magistério Público Mu-
nicipal do Ensino Fundamental, nos critérios da presente Lei.
Art. 3º:-  O pagamento do Bônus Temporário do FUNDEF pode
ser mensal, bimestral, semestral ou anual, quando houver saldo
remanescente do final do exercício vigente, respeitando a carga
horária semanal.
Parágrafo 1º:-  Quando os servidores do quadro do Magistério
Municipal estiverem atuando em 2 (dois) cargos do Ensino Fun-
damental, perceberão Bônus Temporário pelos dois cargos, de
acordo com a carga horária de cada um, mesmo sendo um dos
cargos em caráter de substituição.
Parágrafo 2º:-  Os servidores do Quadro do Magistério do Ensi-
no Fundamental que possuem carga horária semanal inferior e
superior a 20 horas/aula nesta modalidade de ensino, percebe-
rão Bônus do FUNDEF proporcional a 1/20 avos.
Art. 4º:-  Farão jus ao Bônus do Mês, os servidores do Quadro
do Magistério Municipal atuantes no Ensino Fundamental que
obtiverem freqüência de 100% (cem por cento) no referido mês. 
(Lei Complementar nº 61, de 22 de novembro de 2.005.                 -
Fls. 02)
Parágrafo único:  - Para os servidores recém admitidos ou em
substituição, somente será computado para o pagamento do
bônus temporário, os meses trabalhados, considerando a fra-
ção mínima de 15 (quinze) dias.
Art. 5º:-  Não se enquadram como ausência para recebimento
do Bônus Temporário:
I. Nojo
II. Gala
III. Convocação do TRE
IV. Convocação Judicial



AVARÉ, 26 DE NOVEMBRO DE 2005 SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ 11
V. Licença Gestante
VI. Licença Profilática
VII. Falta Abonada
VIII. Doação de Sangue
IX. Licença Prêmio
X. Licença Amamentação
XI. Intimação Policial.
Art. 6º:-  O professor monitor efetivo ou contratado perceberá
Bônus Temporário do FUNDEF desde que atue em sala de aula
todos os dias letivos do referido mês. 
Art. 7º:-  Os servidores do Quadro do Magistério Público Munici-
pal atuantes em Entidades ou projetos Assistenciais, através de
convênios e/ou parcerias, não terão direito ao Bônus Temporá-
rio neste cargo.
Art. 8º:-  Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos ao dia 1º de janeiro de 2.005, revogan-
do-se as Leis nº 271, de 04 de agosto de 1.998, Lei nº 113, de 08
de agosto de 2.001, Lei 123, de 04 de setembro de 2.001 e Lei
Complementar 55, de 24 de maio de 2.005.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 22 de novembro
de 2005.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

LEIS

Lei nº 779, de 10 de novembro de 2.005
(Autoriza o Executivo Municipal a doar área de terras para o
INSS – Instituto Nacional de Seguro Social , e dá outras

providências)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de
Avaré decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:-
Artigo 1º:-  Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a doar
ao INSS – Instituto Nacional de Seguro Social, a área de
terra abaixo descrita, num total de 2.688,00 metros quadrados,
área essa necessária para a construção da sede do INSS em
nossa cidade:-
Área:-  2.688,00 m2;
Proprietário:-  PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE AVARÉ;
Valor:-  R$ 78.128,52.
Descrição da Área:-
Um lote  de terras, situado nesta cidade, na “Chácara Tinoco”,
dentro das seguintes medidas e confrontações: inicia-se no
marco 01, distante 212,00 metros da Rua Luiz Pereira; segue
pela Avenida Presidente Kennedy em direção a Avenida Duque
de Caxias até o marco percorrendo a distância de 48,00 metros;
faz canto à esquerda, segue confrontando com Gilberto de Aze-
vedo Maio, percorrendo a distância de 56,00 metros até atingir o
marco nº 3; faz canto à esquerda, e segue na mesma confron-
tação anterior, percorrendo a distância de 48,00 metros, até
atingir o marco nº 04; faz canto à esquerda, segue confrontan-
do ainda com Gilberto de Azevedo Maio, percorrendo a distância
de 56,00 metros até atingir o marco nº 01, ponto de partida e
encerramento da área de 2.688,00 metros quadrados, objeto da
matricula 56.110 do CRI.
Artigo 2º:-  A área de terras a que se refere o artigo anterior
será doada para o fim único e exclusivo de nela ser construída
a sede do INSS em nossa cidade.
Artigo 3º:-  A referida doação, será precedida de um contrato de
doação.
Artigo 4º:- Firmado o contrato, o beneficiário iniciara a edifica-
ção da obra, nos 6 (seis) meses subseqüentes, devendo termi-
ná-la no prazo de 3 (tres) anos, incluídos ai os 6 (seis) meses
aludidos no mesmo.
Parágrafo Único:-  O descumprimento das obrigações contra-
tuais e ou dos dispositivos da presente lei, acarretará ao dona-
tário a RETROCESSÃO do imóvel, nos termos do art. 177, inc. I,
alínea “a” da LOMETA.
Artigo 5º:-  Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 10 de novembro
de 2.005.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Lei nº 780, de 17 de novembro de 2.005
(Autoriza o Poder Executivo a assinar Termos de Convênio

com a UNIMED AVARÉ e dá outras providências)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE , Prefeito Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de
Avaré decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:-
Artigo 1º  - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autoriza-
do a assinar Termo de Convênio com a UNIMED DE AVARÉ –
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO , inscrita no CNPJ/MF
sob n.º 50.368.034/0001-01, estabelecida nesta cidade de Ava-
ré, à Rua Santa Catarina, n.º 1981, visando a aplicação de aulas
de basquete a meninas consideradas carentes, entre (oito) e 14
(quatorze) anos de idade.
Artigo 2º  - Faz parte integrante desta Lei a minuta do Convênio
em anexo.
Artigo 3º  - As despesas decorrentes da aplicação da presente
lei correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:-
12.01.00-3.1.90.00.00.27.122.5090.9056-215.
Artigo 4º  - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 17 de novembro
de 2005.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

CONVÊNIO PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETO ES-
PORTIVO E SOCIAL

De um lado, a UNIMED DE AVARÉ COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO, inscrita no CNPJ sob o nº 50.368.034/0001-01, estabe-
lecida na Rua Santa Catarina, 1981, em Avaré (SP), por seus
representantes legais infra-assinados denominada simplesmente
UNIMED, neste ato representada por seu Diretor Presidente Dr
Paulo Dias Novaes Filho e, de outro, o MUNICÍPIO DE AVARÉ,
pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob nº
46.634.168/0001-50, com sede na Praça Juca Novaes, n. 1169,
através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DA PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE AVARÉ – SEME, neste ato representada
por seu Secretário Sr José dos Santos Callado Neto, doravante
denominada, simplesmente, SEME, vêm, pela presente, estabe-
lecer o presente convênio para viabilização de projeto esportivo
e social, nos termos e para os fins seguintes:
1 – É objetivo do presente projeto, a aplicação de aulas de bas-
quete, a meninas de 08 (oito) a 14 (quatorze) anos, consideradas
carentes, segundo o critério de indicação da instrutora, com o
patrocínio de ambas as convenientes, nos termos seguintes.
2 – A SEME cede seus ginásios nos seguintes horários e condi-
ções, para a concessão das aulas de basquete nos termos
deste projeto:
a - às segundas-feiras das 8:00 às 9:30 horas; às terças-feiras
das 9:30 às 11:00 horas e às quintas-feiras das 9:30 às 11:00
horas no Ginásio Tico do Manolo;
b- às terças-feiras das 15:30 às 18:00 horas, às quartas-feiras
das 9:00 às 11:00 horas, às quintas-feiras das 16:30 às 18:00
horas e às sextas-feiras das 9:30 às 11:00 horas no Ginásio
Kim Negrão.
3 – A SEME cederá, ainda, um treinador para a aplicação das
aulas, nos dias e horários acima indicados, conforme escala a
ser formalizada, devendo o mesmo ser Professor de Educação
Física.
4 – A UNIMED fornecerá o material necessário à implementação
das aulas, tais como bolas, uniformes, calçados, dentre outros,
conforme a necessidade operacional avaliada pela própria.
5 – As convenientes autorizam reciprocamente a ampla e irres-
trita divulgação do projeto desenvolvido, devendo ser citada a
presente parceria, bem como, cederá a SEME espaços publici-
tários nos ginásios, previamente indicados para a realização de
marketing da UNIMED, segundo seus próprios critérios, sem que
isso implique em qualquer irregularidade ou enseje o pagamento
de qualquer valor.
6 – A violação de qualquer das normas acima autorizará a parte
inocente a ver-se indenizada judicialmente pelos prejuízos even-
tualmente suportados.
7 – A presente parceria terá vigência até 31 de dezembro de
2.005, podendo ser renovado por iguais e sucessivos períodos,
mediante celebração de termo aditivo, desde que haja o respec-
tivo crédito orçamentário, vigorando a partir de  sua assinatura.
8 – Elegem as partes o Foro e Comarca de Avaré (SP) para

dirimir eventuais questões oriundas do presente Convênio, com
prevalência sobre qualquer outro, ainda que privilegiado.
9 – Firmam as convenientes o presente termo em duas vias de
igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, para os
mesmos fins e efeitos de direito.
Estância Turística de Avaré, 17 de novembro de 2005

UNIMED DE AVARÉ COOP TRAB MÉDICO

SEME – Sec. Mun. de Esportes  de Avaré

Testemunhas:
....................................
....................................

CONTRATOS

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
COM O FITO DA REDUÇÃO DO ENDIVIDAMENTO COM ILUMI-
NAÇÃO PÚBLICA
Por este instrumento particular,
COMO CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE AVARÉ/SP, representado pelo seu Prefeito Munici-
pal Sr. Joselyr Benedito Silvestre.
E COMO CONTRATADA  SOB INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
POR NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO (Art. 25, II, da Lei 8.666/93)
CLÁUDIO GOLGO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, escritório
advocatício sediado em Porto Alegre/RS, na Travessa Missões
nº 20, telefone principal (51) 3232-0689,  sociedade civil de
profissionais liberais inscrita na OAB/RS sob nº 432 e no CNPJ
sob nº 01.428.024/0001-09, representado pelo seu sócio res-
ponsável CLÁUDIO NUNES GOLGO (OAB/RS 25.345);
levando em conta a RELEVÂNCIA DOS VALORES ENVOLVI-
DOS, a NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO NA MATÉRIA e a CONFI-
ANÇA NELA DEPOSITADA  PELO CHEFE DO EXECUTIVO, as
partes signatárias têm justo e concertado entre si a contratação
de prestação de serviços advocatícios especializados, segun-
do as seguintes cláusulas e condições:
OBJETIVOS:
(a) estudo do relacionamento jurídico-comercial entre o Municí-
pio e a concessionária de energia elétrica no tocante ao dimen-
sionamento de suas faturas de iluminação pública para obser-
var a sua (ir)regularidade;
(b) na hipótese de vir a ser constatado o superdimensionamento
das FATURAS MENSAIS DE ENERGIA ELÉTRICA, o escritório
advocatício contratado poderá ser autorizado a ajuizar AÇÃO
REVISIONAL buscando:
b.1) reduzir conta eventualmente pendente;
b.2) reduzir saldo de parcelamento acaso existente;
b.3) reduzir o tamanho das contas futuras;
b.4) tutela antecipada que permita — sem retaliações (inscrição
no CADIN, negativa de ligações e religações, etc.) — a suspen-
são dos pagamentos das contas futuras, na hipótese de que os
pagamentos já feitos de forma indevida tenham produzidos sal-
dos credores em favor do Município.
REMUNERAÇÃO:
A remuneração pelos serviços com o objetivo da redução dos
valores devidos a título de ILUMINAÇÃO PÚBLICA será cobrada
em razão da produtividade do benefício que vier a ser obtido
pelo MUNICÍPIO conveniado, sendo de observar-se as seguin-
tes regras:
a) EFEITO-CAIXA: em face de (e a partir da) obtenção de tutela
antecipada que permita suspender sem represálias a continui-
dade dos pagamentos de parcelamentos existentes e/ou dos
pagamentos de contas vencidas e/ou reduzir proporcionalmen-
te ou suprimir os pagamentos de faturas mensais vincendas, a
cada R$ 10.000,00 (dez mil reais) cuja exigibilidade vier a ser
afetada — direta ou indiretamente — pela ordem judicial será
computado 1 (um) ponto em favor do Escritório.  Somente quan-
do e a cada vez que a soma dos pontos acumulados atingir a
marca de 10 (dez) o escritório será remunerado com R$ 20.000,00
(vinte mil reais);
b) EFEITO ECONÔMICO: ao final da ação revisional, ou quando
de realização de acordo administrativo ou judicial que reduza ou
elimine a dívida ou reconheça definitivamente a existência de
crédito compensável ou restituível em favor do MUNICÍPIO, a
cada R$ 10.000,00 (dez mil reais) incidentes sobre o montante
da redução da dívida e/ou do reconhecimento do crédito será
computado 1 (um) ponto em favor do Escritório.  Somente quan-
do e a cada vez que a soma dos pontos acumulados atingir a
marca de 10 (dez) o escritório será remunerado com R$ 20.000,00
(vinte mil reais). Na hipótese de realização de acordo judicial
para extinção do litígio, o MUNICÍPIO também suportará os ônus
da verba sucumbencial em favor do escritório da forma forma.
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CLÁUSULAS COMPLEMENT ARES:
1) A contratação destes serviços sob INEXIGIBILIDADE DE LICI-
TAÇÃO se lastreia em Parecer da Assessoria Jurídica Municipal,
que considerou para tanto:
1.1 – relevância dos valores envolvidos;
1.2 – notória especialização na matéria reunida pela banca jurídica;
1.3 – falta de condições quantitativas da Procuradoria Municipal
para assumir mais este encargo, porquanto deverão ser en-
frentadas muitas ações judiciais de especial complexidade;
1.4 – confiança do Chefe do Executivo no escritório advocatício.
2) Serão de responsabilidade dos advogados contratados to-
dos os custos operacionais, tais como salários, encargos, trans-
porte, hospedagem, refeições, material de expediente, teleco-
municações e todas as demais despesas correlatas.
3) O Município se obriga a fornecer instrumento de mandato ao
advogado CLÁUDIO NUNES GOLGO para que o represente em
juízo nas ações decorrentes deste pacto, autorizando-o a subs-
tabelecer os poderes recebidos.
4) O Município do mesmo modo se obriga a reembolsar as des-
pesas com deslocamento, estadia e alimentação sempre que,
extraordinariamente , requisitar a presença na localidade de
representante da CONTRATADA para reuniões de trabalho e/ou
de avaliação de desempenho fora da rotina e da programação
aprovada ao ensejo deste acordo.
5) O Município também se obriga a assumir as despesas pro-
cessuais (custas, emolumentos, honorários periciais etc.) e os
eventuais custos de ajuizamento (fotocópias, correio, etc.).
6) Caso revogue a procuração sem justa causa, o Município
remunerará a banca advocatícia pela realização do seu trabalho
na consonância com as regras do Estatuto da OAB.
7) Para possibilitar a realização das tarefas concernentes à
redução do endividamento com ILUMINAÇÃO PÚBLICA, dentro
de 5 (cinco) dias da assinatura deste contrato o Município se
obriga à entregar à banca advocatícia:
1) comprovação da dívida pendente (ou da informação que tiver
acerca desse montante);
2) contratos dos parcelamentos vigentes e também dos já quita-
dos nos últimos 10 (dez) anos;
3) acordos de eficientização firmados para melhoria da ilumina-
ção pública;
4) litígios judiciais pendentes e/ou com decisões transitadas em
julgado versando sobre iluminação pública;
5) últimas 24 faturas (pagas ou não) de fornecimentos de ener-
gia elétrica para iluminação pública emitidas pela(s)
concessionária(s) fornecedora(s);
6) fichas de controle atinentes às compras de luminárias de
iluminação pública feitas nos últimos 24 meses;
7) faturas (pagas ou não) das compras de materiais para im-
plantação/recuperação de redes de iluminação pública, caso
esse custo venha sendo suportado pelo Município.
8)  Os direitos sobre os softwares desenvolvidos em decorrên-
cia das atividades objeto deste contrato serão de propriedade
da banca advocatícia, bem como também lhe pertencerão todos
os direitos conexos, inclusive os direitos morais.
9)  Os procedimentos e as atividades realizados ao abrigo deste
ajuste somente poderão ser divulgados pelas partes através de
eventos conjuntos, como encontros, seminários e cursos.
10) O presente contrato terá duração de 1 (um) ano, contado da
data de sua assinatura, ou até a extinção dos procedimentos
judiciais dele decorrentes.
11) Este pacto poderá ser rescindido por qualquer das partes,
mediante notificação escrita à outra, caso seja verificado o des-
cumprimento de qualquer disposição aqui acordada e tal des-
cumprimento não houver sido sanado dentro de 90 (noventa)
dias após tal notificação.
12) O acordo também poderá ser resilido por qualquer das par-
tes, mediante aviso dado à outra, por escrito, com antecedência
mínima de 180 (cento e oitenta) dias.
13) O ajuste igualmente poderá ser rescindido na forma, pelos
motivos e com as conseqüências previstas pelos artigos 77 a
80 e 86 a 88 da Lei das Licitações (Lei nº 8.666/93).
14) A rescisão ou extinção por qualquer motivo contrato ajuste,
inclusive pelo decurso de seu prazo normal de vigência, não
afetará as obrigações financeiras pendentes porventura exis-
tentes entre as partes, nem prejudicará os deveres de confi-
dencialidade estabelecidos e os direitos autorais dos softwares
desenvolvidos pelo escritório advocatício.
15) A rescisão ou extinção por qualquer motivo deste acordo,
inclusive pelo decurso de seu prazo normal de vigência, igual-
mente não afetará o direito às verbas sucumbenciais perten-
centes aos advogados ora contratados.
16) O foro da Comarca da sede deste Município será competen-
te para a solução de qualquer dúvida ou questão decorrente
deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro por mais
privilegiado que seja ou venha a ser.

COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS PREVIDEN-
CIÁRIOS
A CONTRATADA está comprovando, neste ato, a inexistência de
débitos em seu nome para com o INSS (art. 195, § 3°, da CF) e
para com o FGTS (art. 27, a, da Lei n° 8.036/90).
Por estarem justos e acordados, firmam o presente instrumento,
em 2 (duas) vias de igual teor e forma, perante igual número de
testemunhas.
.........................., ...... de  ..............  de 2005.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

CLÁUDIO NUNES GOLGO

TESTEMUNHAS: _______________________________
                              CPF:
                              _______________________________
                              CPF:

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS COM
O FITO DA RECUPERAÇÃO DA SONEGAÇÃO DOS VALORES DE
ISS ATINENTES AO ARRENDAMENTO MERCANTIL

Por este instrumento particular,
COMO CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE AVARÉ, representado pelo seu Prefeito Municipal Sr.
Joselyr Benedito Silvestre
E COMO CONTRATADA SOB INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO POR
NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO (Art. 25, II, da Lei 8.666/93)
CLÁUDIO GOLGO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, escritório
advocatício sediado em Porto Alegre/RS, na Travessa Missões nº
20, telefone principal (51) 3232-0689,  sociedade civil de profissio-
nais liberais inscrita na OAB/RS sob nº 432 e no CNPJ sob nº
01.428.024/0001-09, representado pelo seu sócio responsável CLÁU-
DIO NUNES GOLGO (OAB/RS 25.345);
levando em conta a RELEVÂNCIA DOS VALORES ENVOLVIDOS , a
NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO NA MATÉRIA  comprovada através
de idênticos instrumentos firmados com mais de três dezenas de
municípios brasileiros, a CONFIANÇA NELA DEPOSITADA  PELO
CHEFE DO EXECUTIVO e a FALTA DE CONDIÇÕES QUANTITATI-
VAS DA PROCURADORIA LOCAL  para a realização da tarefa, as
partes signatárias têm justo e concertado entre si a contratação de
prestação de serviços advocatícios especializados, segundo as
seguintes cláusulas e condições.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO.
O objeto do presente contrato é a prestação de serviços advocatíci-
os especializados para a recuperação das receitas passadas de
ISS oriundas da sonegação dos valores desse tributo incidentes em
operações de arrendamento mercantil no território municipal, consti-
tuindo-se de:
1) assessoria técnica na identificação e no levantamento de todos
os negócios da espécie ocorridos no território municipal no período
decadencial;
2) assessoria técnica na preparação dos atos de constituição dos
respectivos créditos tributários, que serão perfectibilizados pela
autoridade competente (Fiscal de Tributos);
3) assessoria técnica na preparação dos atos de julgamentos admi-
nistrativos das eventuais defesas apresentadas pelos contribuintes
autuados;
4) representação judicial com o objetivo da realização de todos os
atos e procedimentos judiciários de execução fiscal dos créditos
tributários de que se cuida;
5) representação judicial para defesa do Município em todos os
processos judiciais decorrentes dos serviços ora pactuados, tais
como: embargos à execução fiscal, mandados de segurança, ações
anulatórias, exceções de pré-executividade, medidas cautelares etc.,
inclusive seus desdobramentos (agravos, recursos etc.) até trânsi-
to em julgado.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO
A prestação do serviço ora ajustado na forma do inciso II do artigo 6°
da Lei n° 8.666/93 se destina a obter como utilidade para o município
contratante a recuperação dos valores de ISS sonegados pelas
instituições financeiras que operaram no período decadencial no seu
território, através de estabelecimentos clandestinos (sem alvará e
sem inscrição na Fazenda Pública). Será ela executada em conjunto
com os quadros da Fiscalização, na parte que diz respeito à identifi-
cação dos montantes sonegados e à constituição dos respectivos
créditos tributários; e será realizada isoladamente no concernente à
condução dos processos judiciais que decorrerem dos labores de
que se cuida.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DEMAIS CONDIÇÕES
A remuneração pelos serviços contratados será calculada em razão
da PRODUTIVIDADE e será paga até o 5º dia útil de cada mês em
função do sucesso financeiro obtido no mês anterior, o qual será
medido pelos valores dos alvarás judiciais liberados pelo Poder Judi-
ciário, ou qualquer outra forma de receita, como acordos extrajudici-
ais, etc., em favor do erário municipal. Assim, a cada R$ 10.000,00

(dez mil reais) ingressados nos cofres públicos por força de deci-
sões que tornem definitivas as ações de execução fiscal, ou por
outra forma de benefício financeiro, será computado 1 (um) ponto em
favor da banca advocatícia. Somente quando e a cada vez que a
soma dos pontos acumulados atingirem a marca de 10 (dez) o escri-
tório será remunerado com R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
CLÁUSULA   QUARTA - PRAZOS CONTRATUAIS
Este contrato vigerá pelo período de um ano ou enquanto durarem as
ações judiciais dele decorrentes.
CLÁUSULA  QUINTA – INDICAÇÃO DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁ-
RIOS
Estima-se, para fins de previsão orçamentária, que o serviço em
causa resultará na recuperação de receita em torno de R$
90.000.000,00 (noventa milhões de reais) ao ano para os cofres do
CONTRATANTE. Como os valores ingressarão com a qualidade de
receita extraordinária, os pagamentos dos honorários atinentes se-
rão contabilizados como despesas extraordinárias.
CLÁUSULA  SEXTA - DIREITOS, RESPONSABILIDADES E SAN-
ÇÕES
O CONTRATANTE poderá rescindir este contrato unilateralmente,
nos casos especificados no artigo 79, I, da Lei n° 8.666/93. Na
hipótese de rompimento deste acordo sem justa causa, o CONTRA-
TANTE indenizará a CONTRATADA no equivalente a 10% (dez por
cento) dos créditos tributários até então constituídos por força de
sua assessoria, assim como no que couber em relação às ações
ajuizadas, o que fará proporcionalmente ao trabalho até então reali-
zado, na forma prevista pelo Estatuto da Ordem dos Advogados do
Brasil, em favor dos causídicos que  tiverem atuado nos processos.
CLÁUSULA  SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
São obrigações do CONTRATANTE:
1. designar um fiscal de tributos e um auxiliar de serviços gerais para
apoiar, acompanhar e avaliar de forma permanente a execução do
contrato;
2. ceder uma sala, uma mesa, três cadeiras e uma máquina de xerox
para a assessoria na realização dos serviços de levantamento dos
valores;
3. fornecer cópias atualizadas da Lei Orgânica e Código Tributário
Municipal com as suas alterações;
4. fornecer, no momento da assinatura deste contrato, instrumento
de mandato, para representação judicial, com os poderes necessá-
rios ao advogado CLÁUDIO NUNES GOLGO (OAB/RS 25.345, OAB/
SC 16.743 e OAB/SP 215.204);
5. reembolsar as despesas com deslocamento, estada e alimenta-
ção sempre que, extraordinariamente, requisitar a presença na loca-
lidade de representante da CONTRATADA para reuniões de trabalho
e/ou de avaliação de desempenho fora da rotina e da programação
aprovada ao ensejo deste acordo;
6. assumir as despesas processuais (custas, emolumentos, hono-
rários periciais etc.) e os eventuais custos de ajuizamento (fotocópi-
as, correio, etc.);
7. reforçar o contingente de pessoal próprio à disposição do Poder
Judiciário com o fito de que as ações de execução fiscal possam
tramitar com a máxima rapidez.
CLÁUSULA  OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
São obrigações da CONTRATADA:
1. executar fielmente todos os serviços especificados na cláusula
primeira deste acordo;
2. arcar com todos os custos de pessoal, tributários e previdenciári-
os pertinentes à prestação de seus serviços de seus profissionais,
assim como os de deslocamento, estadia e de alimentação desses
técnicos, quando das viagens ordinárias programadas para a pres-
tação dos serviços;
3. adotar técnicas e procedimentos adequados à realização dos
serviços no menor prazo possível;
4. prestar informações imediatas (dez dias úteis), sempre que forem
solicitadas por escrito, acerca do desenvolvimento dos trabalhos;
5. respeitar o sigilo fiscal e a confidencialidade de todas as informa-
ções levantadas e processadas, que serão de propriedade da CON-
TRATANTE.
CLÁUSULA NONA - COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBI-
TOS PREVIDENCIÁRIOS
A CONTRATADA está comprovando, neste ato, a inexistência de
débitos em seu nome para com o INSS (art. 195, § 3°, da CF) e para
com o FGTS (art. 27, a, da Lei n° 8.036/90).
Por estarem justos e acordados, firmam o presente instrumento, em
2 (duas) vias de igual teor e forma, perante igual número de testemu-
nhas.
Avaré, 4 de outubro  de 2005.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

CLÁUDIO NUNES GOLGO

TESTEMUNHAS: _______________________________
                              CPF:
                              _______________________________
                              CPF:
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DECRETOS

Decreto nº 1.021, de 10 de outubro de 2.005
(Convoca a 1ª CONFERÊNCIA DE CULTURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ e dá outras providências)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE , no uso das atribuições que
lhe são conferidas por Lei, e considerando o disposto no Decre-
to de nº 5.520, de 24 de agosto de 2005 c/c Portaria nº 180 de 31
de agosto de 2005.
DECRETA:
Artigo 1º  - Fica convocada a 1ª Conferência de Cultural Munici-
pal da Estância Turística de Avaré, a realizar-se no dia 06 de
novembro do corrente ano.
Artigo 2º  - A 1ª Conferência de Cultura Municipal da Estância
Turística de Avaré, etapa integrante da 1ª Conferência Nacional
de Cultura, desenvolverá seus trabalhos a partir do tema: “ES-
TADO E SOCIEDADE CONSTRUINDO AS POLÍTICAS PÚBLI-
CAS DE CULTURA ”
Artigo 3º  - A 1ª Conferência de Cultura Municipal da Estância
Turística de Avaré, será presidida pelo Secretário Executivo de
Cultura, que coordenará também a Comissão Organizadora da
referida Conferência, responsável pelo seu planejamento, exe-
cução e demais atribuições elencadas no regulamento das Con-
ferências Estadual e Nacional de Cultura.
§ 1º - As entidades e órgãos públicos que comporão a Comissão
Organizadora assim como o grupo de trabalho da 1ª Conferên-
cia de Cultura Municipal da Estância Turística de Avaré serão
definidas em portaria pelo Secretário Executivo de Cultura, com
a participação de representantes dos diversos segmentos, con-
forme estabelecido no Regulamento das Conferências Estadual
e Nacional de Cultura.
§ 2º - Na ausência ou impedimento do Secretário Executivo de
Cultura, o substituirá o Coordenador de Ação Cultural da Secre-
taria Executiva de Cultura.
Artigo 4º  - O Regulamento da 1ª Conferência de Cultura Munici-
pal da Estância Turística de Avaré disporá sobre sua organiza-
ção e funcionamento, inclusive sobre o processo democrático
de escolha dos delegados que irão representar a Estância Tu-
rística de Avaré na  Conferência Estadual de Cultura, a realizar-
se no dia 06 de novembro de 2.005.
Artigo 5º  - As despesas com a realização da 1ª Conferência de
Cultura Municipal da Estância Turística de Avaré ocorrerão por
conta dos recursos orçamentários próprios da Secretaria Exe-
cutiva de Cultura.
Artigo 6º   - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação.
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré, aos 10 de
outubro ce 2.005.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

REGULAMENTO DA  PRIMEIRA CONFERÊNCIA DE CULTURA
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ, QUE CONS-
TITUI ETAPA INTEGRANTE DA DA 1ª CONFERÊNCIA NACIO-
NAL DE CULTURA .

CAPÍTULO I
DOS OBJETIVOS

Art. 1º - a 1ª Conferência de Cultura do Municipio da Estância
Turística de Avaré terá os seguintes objetivos:
I. Subsidiar o município, bem como seus respectivos órgãos
gestores da área cultural, na definição das diretrizes para ela-
boração do Plano de Municipal de Cultura da Estância Turística
de Avaré, a ser encaminhadas ao órgão legislativo correspon-
dente desta unidade federada.
II. Reunir pensamentos, demandas, propostas, necessidades
da população abrangida, através dos municípios consorciados,
contribuindo para a realização de amplo diagnóstico da diversi-
dade cultural local.
III. Criar diretrizes pertinentes à demanda regional para subsidiar
a elaboração do respectivo Plano de Cultura Regional, colabo-
rando assim, para a integração dos Sistemas Municipais de Cul-
tura ao Sistema Estadual e Nacional, respectivamente.
IV. Colaborar e incentivar a associação dos municípios envolvi-
dos, em torno de planos e metas comuns, bem como interação
regional nas ações artísticas e culturais, facilitando e fortalecen-
do o estabelecimento de novas redes de produtores culturais.

V. Contribuir para a formação do Sistema Nacional de Informa-
ções Culturais.
VI. Mobilizar a sociedade e os meios de comunicação para a
importância da cultura, bem como de suas manifestações, para
o desenvolvimento sustentável do município, da região e, nota-
damente do país.
VII. Promover, ampliar e diversificar o acesso da sociedade civil
aos mecanismos de participação popular, no município e região,
por meio de debates sobre os signos e processos constitutivos
da identidade e diversidade cultural.
VIII. Auxiliar os governos municipais, subsidiar os governos Es-
tadual e Federal e consolidar os conceitos de Cultura junto aos
diversos setores da sociedade.
IX. Identificar e fortalecer a transversalidade da Cultura em rela-
ção às Políticas Públicas nos três níveis de governo.
X. Promover a viabilização de informações e conhecimentos
estratégicos para a implantação efetiva dos Sistemas Munici-
pais de Cultura e posteriormente da implantação e/ou consolida-
ção dos Sistemas Estadual e Nacional, pelos entes Federados.

CAPÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO

Art. 2° - A organização bem como o desenvolvimento das ativi-
dades da 1ª Conferência Municipal de Cultura da Estância Turís-
tica de Avaré  serão subsidiados por meio de uma Comissão
Organizadora e de um Grupo de Trabalho Executivo (GTE).
§- A Comissão Organizadora Municipal possui caráter deliberati-
vo, consultivo e fiscalizador, abrangendo as seguintes funções:
I. Promover a realização da Conferência Municipal, coordenan-
do e supervisionando os trabalhos a serem realizados, aten-
dendo aos aspectos técnicos, políticos e administrativos.
II. Divulgar e operacionalizar o regulamento do evento.
III. Assegurar a veracidade de todos os procedimentos.
IV. Elaborar ou indicar textos de apoio para debate, nos respec-
tivos grupos de discussão.
V. Envolver membros da sociedade civil, bem como integrantes
de Fóruns Culturais, Poder Legislativo, membros do sistema “S”,
empresas culturais.
VI. Tornar público o local, data e eixos temáticos da referida
conferência.
VII. Elaborar a lista de convidados para a conferência (com
direito a voz, mas não a voto).
VIII. Escolher os relatores para os grupos de discussão, nos
respectivos eixos temáticos, durante o desenvolvimento dos
trabalhos.
IX. Nomear o Grupo de Trabalho Executivo, para agilizar o de-
senvolvimento da conferência.
X. Receber os relatórios dos grupos de discussão, durante a
conferência, sistematizar e elaborar relatório final e demais do-
cumentos por ela emitidos, como os anais da conferência, a
Carta e Pacto de Conceitos e Diretrizes na área cultural, bem
como a lista dos delegados eleitos.
XI. Encaminhar os documentos, referidos no item acima, em ar-
quivo eletrônico, documento Word, para a Secretaria de Articu-
lação Institucional do Ministério da Cultura, a saber o seguinte
endereço: conferencia@minc.gov.br
§2° - o GTE possui caráter deliberativo e executivo, abrangendo
as seguintes funções:
I. Dar cumprimento às deliberações da Comissão Organizadora
Municipal.
II. Viabilizar e gerenciar os recursos para a realização da confe-
rência.
III. Instruir os servidores responsáveis pelo apoio necessário.
IV. Realizar os procedimentos legais junto ao Governo Estadual
e Federal, que validem a conferência em relação à Conferência
Nacional e ao Sistema Nacional de Cultura.

CAPÍTULO III
DO TEMÁRIO

Art. 3° - Os Eixos Temáticos da 1ª Conferência Municipal de
Cultura da Estância Turística de Avaré contemplarão o temário
nacional, sem prejuízo das questões municipais e estaduais –
ESTADO E SOCIEDADE CONSTRUINDO AS POLÍTICAS PÚBLI-
CAS DE CULTURA. Tal tema norteará as discussões em todos
os níveis e modalidades.
Art. 4º - As discussões temáticas ocorrerão por meio de gru-
pos, subdivididos pelos seguintes eixos:
I. Gestão Pública da Cultura.
II. Cultura é Direito e Cidadania.
III. Economia da Cultura.
IV. Patrimônio Cultural.
V. Comunicação é Cultura.

CAPÍTULO V
DOS PARTICIPANTES E DELEGADOS

Art. 5° - poderão participar da Conferência Municipal  de Cultura
da Estância Turística de Avaré todo cidadão, maior de 16 anos,
devidamente inscrito, representantes dos governos, membros
dos conselhos municipais de cultura e convidados.
§1° - os participantes da referida conferência terão as seguin-
tes atribuições:
I. Inscritos da Sociedade Civil, terão direito à voz, votar em pro-
postas e em delegados e a serem eleitos delegados.
II. Representantes do Poder Público  terão direito à voz e a votar
em propostas.
III. Membros de conselhos de cultura terão direito à voz e a votar
em propostas.
IV. Convidados terão direito a voz.
Art. 6º - O plenário da Conferência Municipal será composto por
no mínimo 50 (cinqüenta) participantes.
Art. 7º - A Conferência Municipal indicará representantes go-
vernamentais para a 1ª Conferência Nacional de Cultura, dentre
os inscritos de Instituições Governamentais, na proporção de
20% (vinte por cento) dos eleitos da sociedade civil.
Art. 8º – O Município terá uma delegação constituída por partici-
pantes titulares e suplentes, sendo que, sendo que, a represen-
tação do Poder Público será na proporção de 01(um) para cada
04 (quatro) participantes inscritos da sociedade civil e movimen-
tos artísticos.

CAPÍTULO VI
DO FUNCIONAMENTO DA CONFERÊNCIA

Art. 9º - O funcionamento da 1ª Conferência Municipal de Cultu-
ra da Estância Turística de Avaré ocorrerá da seguinte forma:
I. Instalação da Plenária , que é a instância máxima de deci-
são.
II. Durante a plenária, os trabalhos são abertos , a Comissão
Organizadora e o GTE são apresentados.
III. Leitura do regulamento e solicitação de adesão espontânea dos
participantes a um dos grupos de discussão, por eixo temático.
IV. Cada grupo de discussão elege um coordenador, dentre seus
membros.
V. Realiza-se livremente a discussão do tema, elaborando a
seguir, as diretrizes de políticas públicas, tendo em vista as
locais, buscando uma redação abrangente e sintética.
VI. O relator apresenta uma proposta de redação ao grupo, que
aprova ou realiza as devidas modificações pertinentes. Caso
haja modificações ou propostas contraditórias, sobre as quais
não se alcance consenso no grupo, deve ser votada a redação
final e escolhida uma das posições em conflito.
VII. O relator elabora um relatório final das diretrizes definidas
pelo grupo, bem como as moções.
VIII. Reinstala-se a Sessão Plenária, após o término das discus-
sões em cada grupo.
IX. Realiza-se a leitura dos relatórios das diretrizes propostas,
podendo-se solicitar esclarecimentos ao coordenador do gru-
po, bem como sugerir alterações na redação, visando a eliminar
sobreposições e coincidências, sem alterar, contudo, o conteú-
do da diretriz.
X.As propostas são votadas e o conjunto de diretrizes aprovado.
XI. A Comissão Organizadora abre inscrição para candidatos a
delegados.
XII. Realiza-se a contagem de participantes presentes, com di-
reito a voto e ser votado, uma vez que este percentual definirá
o número de delegados que a conferência poderá eleger, con-
forme regulamento estadual.
XIII. Realiza-se eleição direta dos delegados, solicitando, em
seguida, aprovação da plenária. Serão eleitos os mais votados,
não sendo aceita a inscrição de chapa ou voto em lista.
XIV. Os delegados são eleitos individualmente, por aclamação
na plenária.
XV. Encerrada a eleição, a Comissão Organizadora procede à
leitura final das diretrizes de Políticas Públicas de Cultura, bem
como os nomes dos delegados eleitos, para conhecimento da
plenária.
XVI. A comissão organizadora elabora um documento a ser envi-
ado aos órgãos competentes, nas instâncias estadual e federal.
XVII. Dá-se o encerramento da Conferência, pela Comissão Or-
ganizadora.

CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 10 - Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos
pela Comissão Organizadora Municipal.
Art. 11 – Nos casos conflitantes deste regulamento caberá re-
curso à Comissão Organizadora Estadual e em última instância à
Comissão Organizadora Nacional.

Comissão Organizadora da 1ª Conferência de Cultura
Municipal da Estância Turística de Avaré, aos 10 de

outubro de 2.005.
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Decreto nº 1.045, de 17 de novembro de 2005

(Dispõe sobre prorrogação de Decreto
dá outras providências)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por lei,
CONSIDERANDO, que encontra-se na Câmara Municipal, proje-
to de lei, destinado a adequar o Regime do Instituto de Previdên-
cia dos Servidores Públicos do Município de Avaré, às modifica-
ções ocorridas em lei federal;
DECRETA:
Artigo 1º - Fica prorrogado, até o dia 31 de dezembro de 2005,
o Decreto nº 976, de 22 de julho de 2005, que nomeia o Conselho
Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do
Município de Avaré e dá outras providências.
Artigo 2º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré, aos 17 de
novembro de 2005.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Decreto nº 1.046, de 17 de novembro de 2005
(Dispõe sobre prorrogação de Decreto

dá outras providências)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por lei,
CONSIDERANDO, que encontra-se na Câmara Municipal, proje-
to de lei, destinado a adequar o Regime do Instituto de Previdên-
cia dos Servidores Públicos do Município de Avaré, às modifica-
ções ocorridas em lei federal;
DECRETA:
Artigo 1º - Fica prorrogado, até o dia 31 de dezembro de 2005,
o Decreto nº 961, de 21 de junho de 2005, que nomeia os Dire-
tores Presidente e Administrativo Financeiro do Instituto de Pre-
vidência dos Servidores Públicos do Município de Avaré e dá
outras providências.
Artigo 2º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré, aos 17 de
novembro de 2005.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Decreto nº 1.047, de 17 de novembro de 2.005
(Reorganiza o Conselho Municipal de Saúde)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por lei,
DECRETA:-
Artigo 1º - Fica organizado na forma abaixo o Conselho Munici-
pal de Saúde:
Presidente:
- Dr. Roslindo Wilson Machado
Secretária Municipal da Saúde
Membros:-
- Dr. Cláudio Molinari Nardinelli
Representante das Prestadoras de Serviços de Saúde em En-
tidade Filantrôpica
- Dr. João Alberto Siqueira
Representante das Prestadoras de Serviços em Entidade não
Filantrópica
- Dr. José Antonio Monte
Representante do Conjunto das Entidades de Representação
de outros Profissionais da área da Saúde
- Sr. Carlos Eduardo Teixeira
Representante das Secretarias Municipais
- Sr. João Carlos Pereira
Representante do Lar São Nicolau

- Sr. Diamantino Gambini
Representante do Clube de Serviços do Município
- Sr. Joaquim Simão de Freitas
Representante da Associação de Moradores do Bairro Brasil
Novo.
Suplentes:
- Sr. Francisco de Souza Celestino
Representante das Prestadoras de Serviços de Saúde em En-
tidade Filantrópica
- Dr. Rodrigo Peres Ignácios
Representante das Prestadoras de Serviços em Entidades não
Filantrópica
- Dr. Aldrio Machado Moura Leite
Representante do Conjunto das Entidades de Representação
de outros Profissionais da área de Saúde
- Sr. Pedro Luiz de Souza
Representante das Secretarias Municipais
- Sr. José Carlos Lopes
Representante do Lar São Vicente de Paulo
- Sr. Juracy Rocha Cavini
Representante do Clube de Serviços do Município
- Sra. Marlene Aparecida Miranda
Representante da Associação de Moradores do Bairro Brasil
Novo.
Artigo 2º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 17 de novembro
de 2.005.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Decreto nº 1.048, de 22 de novembro de 2005
(Nomeia a Diretoria da 5ª FEST COUNTRY DA EMAPA 2.005 )

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE , Prefeito Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por lei,
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º  - Fica nomeada, na forma abaixo, a Diretoria da 5ª
FEST COUNTRY DA EMAPA 2.005:-
Presidente:- JOSELYR BENEDITO DA COSTA SILVESTRE;
Vice Presidente:- JOSELYR BENEDITO SILVESTRE;
1º Secretário:- ELAINE CRISTINA PURGER;
2º Secretário:- JOSÉ ROBERTO CASSIMIRO;
Membro:- MARCELO HENRIQUE VASQUES.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 22 de novembro
de 2005.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Decreto no 1.049 de 22 de Novembro de 2005
 (Institui o Sistema Eletrônico de Gestão, para o cumprimento
das obrigações fiscais do Imposto Sobre Serviços de Qual-

quer Natureza ISSQN)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE , Prefeito Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré, no uso de  suas  atribuições  legais e,
tendo em vista o que dispõe o Artigo 297  da Lei  Complementar
nº  13,  de  05 de Dezembro de 2001:
D  E  C  R  E  T  A  :
Artigo  1º  -  Fica  instituído  no  Município  Da Estância Turística
de Avaré o  Sistema  Eletrônico de Gestão do Imposto sobre
Serviços de Qualquer Natureza, denominado  SIG-ISS, Sistema
Integrado  de Gerenciamento  do  ISSQN.
Artigo 2º  - As Pessoas Jurídicas de  direito  público  e  privado,
inclusive   da Administração indireta da União, dos Estados e do
Município, bem  como as Fundações instituídas pelo Poder Públi-
co,  estabelecidas  ou   sediadas   no Município de Avaré, ficam
obrigadas a adotar a apartir de 01 de Janeiro   de 2006 o  progra-
ma SIG-ISS, Sistema Integrado de  Gestão do  ISSQN,   para
processamento  eletrônico  de  dados  de  suas   declarações,
apresentando mensalmente, via Internet, a  DECLARAÇÃO

MENSAL   DE   SERVIÇOS -DMS, dos serviços contratados e/ou
prestados.
Parágrafo único  - Inclue-se nessa obrigação o  estabeleci-
mento  equiparado à pessoa jurídica.
Artigo  3º  - A   DECLARAÇÃO   MENSAL   DE  MOVIMENTO  -
DMS   será  gerada  por  programa  específico,  disponibilizado
gratuitamente:
I. Via Internet no endereço eletrônico da Prefeitura deste
município,ou seja: www.avare.sp.gov.br;
II. nos  terminais  destinados  para   esse  fim   na  Secretaria
Municipal  de Fazenda e Administração.
Artigo 4º  - A apuração  do imposto será feita, salvo  disposição
em  contrário, até o dia 15 do mês seguinte, sob a responsabili-
dade  individual  do  contribuinte  ou responsável  pelo   imposto,
mediante   lançamentos    contábeis   de   suas  operações
tributáveis, os quais  estarão  sujeitas  as  posteriores  homolo-
gação pela Autoridade Fiscal.
§ 1º. Todas as Notas Fiscais ou Faturas, tributadas ou não,
relativas aos Serviços Prestados deverão ser lançadas e ter
sua escrituração encerrada mensalmente por meio eletrônico
disponibilizado via Internet, através do SIG-ISS;
§ 2º. Os impostos devidos no município de AVARÉ oriundos das
transações descritas nos parágrafos primeiro e segundo aci-
ma, deverão ser pagos até o dia 15 do mês subseqüente, atra-
vés de  boleto  bancário  gerado pelo  Sistema  SIG-ISS.
Artigo 5º  - Os  contribuintes  que  não prestarem  serviços
sujeitos ao ISSQN e os tomadores que não adquirirem serviços,
tributados  ou  não  tributados, dentro do mês em vigor, deverão
informar    obrigatoriamente,  através   do   programa    SIG-ISS,
a   ausência  de  movimentação  econômica,   através  do
“ENCERRAMENTO  DE  ESCRITURAÇÃO  SEM   MOVIMENTO” .
Artigo 6º  - Em substituição aos livros fiscais previstos na legis-
lação vigente,  o Tomador  de Serviços  e  o  Contribuinte   Pres-
tador  de  Serviços   emitente de Nota Fiscal  de  Serviços
tributados  ou  não tributados,  ficam  obrigados  a   manter os
seguintes    Livros    Fiscais    de   registro   das   prestações de
serviços   efetuados    ou    contratados,   escriturados   eletro-
nicamente   através   do programa SIG-ISS:
I. Livro de Registro de Prestação de Serviços;
II. Livro de Registro de Serviços Tomados de Pessoas  Jurídicas,
Pessoas Físicas ou de Empresas sem inscrição no Cadastro
Municipal.
§ 1º. O Livro Registro de Prestação  de   Serviços   deverá   ser
escriturado pelos  Contribuintes  Prestadores  de  Serviços;
§ 2º. O Livro de Registro   de   Serviços   Tomados   de   Pessoas
Jurídicas, Pessoas Físicas  ou  de  Empresas   sem  inscrição  no
Cadastro Municipal, deverá   ser   escriturado,  eletronicamente
através  do  programa  SIG-ISS,   por todos os Tomadores
estabelecidos no Município;
§ 3º. Findo o exercício fiscal, o Contribuinte deverá emitir os
livros fiscais em papel; promover a encadernação das folhas,
dentro do prazo  de  60  (sessenta) dias e conservá-los pelo
prazo   regulamentar   para exibição  ao  Fisco  Municipal  quando
solicitados;
§ 4º - O    Contribuinte    deverá   manter para apresentação  ao
Fisco Municipal,  quando  solicitado, os  seguintes livros auxilia-
res e  documentos   a saber:   Livro Caixa, Extratos  Bancários,
Balancetes e Balanço   Anual, e  Cópia  da  Declaração  de
Imposto   de  Renda   Pessoa Jurídica.
Artigo 7º  - Não ocorrerá responsabilidade da   retenção   e
recolhimento   do imposto por parte  do Tomador quando  o
mesmo   enquadrar-se  em   uma das  seguintes   hipóteses:
I. ser  pessoa  física;
II. ser  profissional  autônomo  inscrito  e  domicíliado  no  Município.
Artigo 8º  -  Por  este  Decreto  ficam  substituídas  guias  e  os
“carnets”  de recolhimento  mensal  do  Imposto  sobre  Serviços
de   Qualquer  Natureza - ISSQN  no  regime  de   Faturamento  e
por  Estimativa,  pelas  Guias  de Recolhimento  do  ISSQN,
emitidas  através  do  sistema   SIG-ISS.
Parágrafo único :    As  mencionadas  Guias  de  Recolhimento
poderão  ser emitidas   no  Balcão   de  Atendimento  da  Prefei-
tura,  sempre  através   do sistema   SIG-ISS.
Artigo 9º  - .O recolhimento do  imposto ISSQN  retido na fonte,
previsto  na legislação  vigente,  far-se-á   em   nome    do
responsável   pela  retenção, observando-se  o  prazo   regula-
mentar  para  recolhimento   e   as   demais condições:
§ 1º - O tomador de serviços deverá  efetuar  a sua Declaração
Mensal  de Serviços tomados no SIG-ISS  e efetuar  a  emissão
da respectiva  Guia  de Recolhimento dos ISSQN  retido  na  fonte
através  do  sistema  SIG-ISS;
§ 2º - O não recolhimento  do valor do  ISSQN  retido  na fonte
caracterizará “apropriação  indébita”   e   sujeitará   o    responsá-
vel   pela    retenção    às penalidades   previstas  na   Lei  em  vigor.
Artigo  10  - Os estabelecimentos  bancários,  de  crédito,   fi-
nanciamento   e    de  investimento     estão    dispensados   da
emissão   de    notas    fiscais     de  serviços, ficando porém,
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obrigados   ao     preenchimento   da   planilha   de   taxas   e
serviços,  disponível   no   programa     SIG-ISS,   declarando    a
receita   bruta,  detalhando-a   por  conta   analítica,  baseada  no
plano   de  contas  do   Banco   Central,   bem   como   nos
Serviços  definidos   no Código Tributário em vigor no Município.
§ 1º Os   estabelecimentos    mencionados    no   “caput “
deverão   manter arquivados  na  agência  local, para exibição ao
Fisco Municipal  os  mapas  analíticos das receitas  tributáveis e
os balancetes  analíticos   padronizados   pelo  Banco  Central;
§ 2º Os mapas   analíticos  deverão   conter o   nome   do
estabelecimento,   o número  de   ordem, o   mês   e  o    ano   de
competência, o  número   de   inscrição municipal,  a  codificação
contábil, a discriminação   dos serviços e os   valores mensais
de receitas correspondentes;
§ 3º - Findo    o     exercício fiscal,     o    Contribuinte     deverá    emitir
as  DECLARAÇÕES  MENSAIS  DE  MOVIMENTO em papel   e
promover   a  sua  encadernação dentro  do  prazo  de  30  dias  e
conserva-los  em   seu estabelecimento  pelo prazo regulamentar
para exibição ao Fisco  Municipal  quando  solicitado.
Artigo 11  - Os demais estabelecimentos que estão dispensados
da emissão de  Notas  Fiscais,  tais  como:  Escolas  de todas  as
naturezas,  Clubes  e Associações,  Concessionárias  de Serviços
Públicos,   Administradoras  de   Condomínio ,     Administradoras   de
Consórcio,   Empresas  de  Plano  de   Saúde,  Empresas  de
Corretagem de Seguros, e demais empresas assim designadas
pela Prefeitura de  AVARÉ  estão  obrigadas  a  apresentarem a sua
DECLARAÇÃO MENSAL DE MOVIMENTO - DMS  de  acordo  com
os padrões  constantes  no  sistema  SIG-ISS.
§ 1º - Os prestadores de serviços  mencionados no “caput”
deverão  manter arquivados em seus estabelecimentos, para
exibição  ao Fisco Municipal, os documentos   referentes  à  sua
movimentação  fiscal,   obrigatoriamente  o  Livro Caixa,  Livro de
Registros de Movimento,   Livro   de   Conta  Corrente,   Extratos
Bancários,   Balancetes  e  Balanço  Anual,  e  Copia   do  Imposto
de  Renda  Pessoa  da  Jurídica;
§ 2º - Deverão   ser   mantidos  no  estabelecimento  para
apresentação  ao Fisco  Municipal  os  Livros  descritos  nos
incisos  I e  II  do  Artigo 6º;
§ 3º - Os Contribuintes definidos no “caput”, deverão  proceder
da  mesma  forma  que  o  previsto  no  §  3º  do  Artigo  10º  deste
Decreto.
Artigo 12  - As empresas   gráficas  do   Município ou  aquelas
sediadas  em   outro   Municípios  que tenham  interesse  em
produzir Documentos Fiscais para      Contribuintes      estabele-
cidos      no      Município     de      AVARÉ    deverão providenciar
o seu cadastramento  nos  termos  estabelecidos  pela Secreta-
ria  de  Fazenda.
Parágrafo único   - O  credenciamento   mencionado   deverá
ser  atualizado anualmente.
Artigo 13  - Por este Decreto   a  Prefeitura   de   AVARÉ   estabe-
lece   a criação  do  Selo   Fiscal  de  Autenticidade  de  Notas
Fiscais  de  Serviços cujas características mínimas de confecção
são :impresso em  quadricromia pelo  método   “off-set”   ou
“flexográfico”,  aplicação  de tarja holográfica de 6.4 mm  de  uso
exclusivo  no  território  brasileiro  por  parte do  fabricante,
impressão  de  duas   tintas  de segurança gráfica invisíveis, com
cortes  de  segurança  que   impossibilitem  a   sua   remoção,
papel   adesivado   com  numeração  seqüencial  e  randômica  e
outras características de segurança física   e   lógica.
§ 1º - O mencionado Selo Fiscal de Autenticidade  de Notas
Fiscais deverá ser   aplicado  na  1ª  (primeira via)  de   todas  as
Notas   Fiscais  a  serem utilizadas  pelos  Contribuintes  do
Município;
§ 2º - A   aplicação    ou     oposição    do     mencionado    Selo
Fiscal    de Autenticidade  será  de  total  responsabilidade  das
Gráficas  Credenciadas  conforme  consta  no  Artigo  12º  deste
Decreto;
§3º - Os Selos Fiscais  de  Autenticidade  somente  será  dispo-
nibilizado  às  Gráficas Credenciadas de acordo com o disposto
neste artigo;
§ 4º - A data  de  inicio da  exigência  da  aplicação   de   Selos
Fiscais   de Autenticidade é para as AIDFs liberadas eletronica-
mente a  partir  de  01  de fevereiro de 2006.
Artigo 14  - A partir da exigibilidade da aplicação dos Selos
Fiscais de Autenticidade, as Notas Fiscais remanescentes e já
confeccionadas em poder dos Contribuintes, poderão ser utili-
zadas por até 180 dias.
Parágrafo Único : Findo o prazo de validade das Notas Fiscais
remanescentes, as mesmas deverão ser encaminhadas à Pre-
feitura para a devida inutilização.
Artigo 15  - As   Gráficas   previamente     credenciadas   no
Município    de AVARÉ , deverão   fazer   a   solicitação  de  Selos
Fiscais de Autenticidade junto à  Prefeitura  Municipal no site
www.avare.sp.gov.br  cuja   quantidade  será  liberada  em
função do histórico da  mencionada  gráfica   requisitante  na
confecção de Documentos Fiscais para os Contribuintes   esta-

belecidos  no   Município.
Parágrafo Único :  A   distribuição   e   a   entrega  dos   Selos
Fiscais    de   Autenticidade  será efetuada pela  Prefeitura do
Município de Avaré em seu balcão de atendimento.
Artigo 16  - O Fabricante de  Selos,  a  Gráfica solicitante  e  o
Contribuinte  serão considerados  “Fiéis   Depositários”   dos
documentos  denominados  “Selo  Fiscal  de  Autenticidade”
conforme prevê o  Código  Cível  Nacional.
Parágrafo único : Os “Fieis Depositários” acima designados
estão obrigados   a  prestar  contas  dos Selos  Fiscais  utiliza-
dos  e  do  saldo disponível   em  estoque  no  prazo  máximo  de
5  (cinco)  dias   úteis   quando   convocados  expressamente
pelo  Fisco  Municipal.
Artigo 17  -   Todos   os     Escritórios     de    Contabilidade ,
Contadores   e Técnicos   em   Contabilidade   que  prestam  ou
executam   serviços   para Contribuintes    do    Município      deve-
rão,      obrigatoriamente       estarem cadastrados  no  sistema SIG-
ISS para  receberem  a mencionada senha de acesso.
Artigo 18  - Por   este  Decreto,   a   Prefeitura     de    AVARÉ
estabelece a obrigatoriedade  de   emissão   de   Notas  Fiscais
por    meio   eletrônico  para   os   Contribuintes    emissores   de
Notas    Fiscais     pelo   método convencional, cuja  regulamen-
tação  se  dará por  Portaria da Secretaria  de Fazenda,  obser-
vada  a  antecedência   mínima  de  60   (sessenta)   dias.
§ 1º - A  autorização  de  emissão  de   Nota  Fiscal   eletrônica
será  objeto de  “regime  especial”  expressamente   concedido
pela   Prefeitura;
§ 2º - Ao   seu exclusivo critério, a Prefeitura poderá exigir dos
Contribuintes a   emissão de Notas  Fiscais  eletrônicas levando
em consideração  o  valor   ou  faixa   de   movimento   de
faturamento;
§ 3º - O   Contribuinte  que  desejar   se   enquadrar   nesta
modalidade   de emissão  de Notas  Fiscais  deverá   requisitar  o
“regime  especial”  junto  à Prefeitura.
Artigo 19  - O  Contribuinte  emissor  de  Nota Fiscal Eletrônica
poderá fazer uso  da  denominada  Nota  Fiscal  convencional,
quando  esta  última,   por motivo  de força  maior,  for  emitida,
imediatamente  deverá  ser  emitida  a correspondente   Nota
Fiscal   eletrônica   com   indicação   de    vinculação numérica
entre  ambas.
§ 1º - A vinculação numérica entre as  Notas  Fiscais  emitidas
pelo  método eletrônico  ou  convencional  deverá  obrigatoria-
mente constar  no corpo  da  2ª  (segunda) Nota  Fiscal  emitida,
seja  ela  eletrônica  ou  convencional;
§ 2º - a AIDF de Notas  Fiscais  para  emissão  convencional por
parte dos Contribuintes  emissores  de Nota  Fiscal  eletrônica
deverá  obedecer  aos critérios  e  regras  estabelecidas  neste
Decreto.
Artigo 20  - Os  Contribuintes   designados   “por    estimativa”
previamente cadastrados  na  Prefeitura   poderão  solicitar  a
emissão  de  Nota   Fiscal Eletrônica no  Balcão  de  Atendimento,
para  tanto  deverão  detalhar todos os  dados  que  deverão
constar  na  respectiva   Nota  Fiscal.
Parágrafo único   –  Os  Contribuintes   por   estimativa   estarão
isentos  do recolhimento  do  respectivo  valor  do  ISSQN.
Artigo 21  - Os   Contribuintes   Avulsos  ou   aqueles   não
cadastrados  na Prefeitura poderão  solicitar a  emissão de  Nota
Fiscal eletrônica Avulsa de Serviços no Balcão de Atendimento,
para  tanto  deverão  detalhar  todos os  dados  que  deverão
constar  na  respectiva  Nota  Fiscal.
§ 1º - Quando da  emissão da  respectiva  Nota Fiscal, a Prefei-
tura  efetuará  o  cálculo  do ISSQN  e  emitirá  a  correspondente
Guia  de  Recolhimento;
§ 2º - O  Contribuinte  requisitante  deverá  efetuar o recolhimen-
to  do   valor do  ISSQN  constante  na  Guia  de  Recolhimento  em
seu  poder;
§ 3º - Após comprovar o recolhimento do ISSQN, o documento
Nota Fiscal eletrônica  Avulsa poderá ser retirada no mesmo
Balcão de Atendimento.
Artigo 22  - Todo  o acesso ao  Sistema de Gestão  do  ISSQN
denominado SIG-ISS, será  efetuado obrigatoriamente através
de Senhas de Acesso que serão  disponibilizadas pela  Prefeitu-
ra  de  AVARÉ  pelos seguintes  meios:
I. Entrega  e  distribuição  das  Senhas  de  Acesso  na  sede da
Prefeitura;
II. Envio  pelo  Correio  de  “senha provisória”  que   deverá  ser
imediata e  obrigatoriamente   substituída   pela   “senha  defini-
tiva”.
Artigo 2 3  - O uso indevido da “Senha de Acesso” ao  SIG-ISS
será de total e  inteira   responsabilidade   de   todos   os
possuidores   e   usuários  das  mesmas.
Artigo 24  - O   uso   indevido   de   Selos   Fiscais   por   parte  das
Gráficas Credenciadas  sujeitará as  mesmas  às seguintes
penalidades:
§ 1º - Processo  civil  e criminal  pela  quebra  da  lei  de  “Fiel
Depositário”;

§ 2º - Descredenciamento  por   prazo  indeterminado  da  auto-
rização  para  a  confecção  de  Documentos  Fiscais  para
Contribuintes  do  Município;
§ 3º - Aplicação  da multa prevista no Código Tributário Municipal;
§ 4º - A   responsabilidade  será  apurada  e  definida  por
Agentes   Fiscais do   Município.
Artigo 25  - Para a atividade de Construção Civil considera-se
estabelecimento prestador o local da obra.
§ 1º - O  lançamento  do  valor   do  ISSQN  no   SIG-ISS   será  de
ofício  e executado pelo Departamento de Obras do Município
quando da aprovação da  respectiva  planta  de  execução e da
emissão do Alvará;
§ 2º - Continuam  inalteradas  todas as  Leis,  Decretos,  Porta-
rias e Ofícios referentes   ao   ISSQN   devido  sobre   obras   de
construção   civil.
Artigo 26  - A solicitação de AIDF - Autorização de Impressão de
Documentos Fiscais, a apartir de 01 de fevereiro de 2006, deve-
rá ser, obrigatoriamente, solicitada   por   via eletrônica  no   site
da    Prefeitura,  os    procedimentos    legais    são     os
seguintes:
§ 1º - A solicitação deverá ser efetuada pelo Contribuinte que
deverá indicar a    Gráfica    fabricante   que   por   sua   vez
deverá   estar     previamente  cadastrada   junto  ao  SIG-ISS
nos  termos  do  Artigo 12º  deste  Decreto;
§ 2º - A  Prefeitura  fará  a  aprovação  de  impressão  com  base
na  média mensal  de  emissão  do  Contribuinte  para  suprir  a
demanda por  12 (doze) meses,  na  hipótese  de  solicitação  de
quantidade  maior que  a  média, o Contribuinte  deverá  compa-
recer  à  Prefeitura  para  justificativas;
§ 3º - A   impressão   dos  documentos   fiscais   deverão  conter   os
dados mínimos  e  obrigatórios  apontados  no  documento  AIDF.
Artigo 27  - Os   Contribuintes   emissores  de   Nota  Fiscal
eletrônica, para atenderem   o     previsto   no   Código     Tributário
Nacional,      deverão obrigatoriamente   solicitarem   a   respec-
tiva   AIDF   nos   mesmos   termos definidos   no   artigo   anterior.
Artigo 28  - Por este Decreto fica  instituído o Controle  de
Autenticidade de Documentos fiscais  através de  consulta via
internet no endereço eletrônico da  Prefeitura  nas seguintes
condições:
§ 1º - A indicação para a consulta de autenticidade deverá ser
impressa  no corpo  da  Nota  Fiscal  de forma a  incentivar  esta
consulta, o mencionado texto encontra-se disponível no site da
Prefeitura no endereço www.avare.sp.gov.br.
§ 2º - A chave para a consulta de autenticidade será o número
seqüencial  e randômico  impresso  do  respectivo  Selo  Fiscal
de  Autenticidade  ou  a assinatura eletrônica quando se tratar
de Nota Fiscal Eletrônica;
§ 3º - A   Prefeitura,  a   qualquer    momento,    poderá    criar
Campanhas   de incentivo à solicitação de Notas Fiscais de
Serviço, bem como  promover Campanhas  de    Premiação  para
os   Consulentes  da  autenticidade   de documentos   fiscais,   tal
procedimento   será  implantado  via Portaria  da Secretaria   de
Fazenda   com   a    mais  ampla  divulgação   pública.
Artigo 29  - O  descumprimento  ás  normas  estabelecidas
neste   Decreto sujeita    o  infrator   às    penalidades    previstas
na    legislação   vigente, especialmente  ao  que  se  refere:
I. Deixar de remeter  à  Secretaria  de Fazenda, via SIG-ISS, a
Declaração de  Movimento  Mensal   no   prazo   determinado,
independentemente   do pagamento do imposto devido;
II. Apresentar  a  Declaração de Movimento Mensal com omissão
de dados ou  dados  inverídicos.
Artigo 30  - Permanece   válida   toda   a    Legislação   Municipal
que  não conflitar  com  o   presente   Decreto.
Artigo 31  - Este  Decreto   entra   em   vigor   na   data  de  sua
publicação, revogadas  as  disposições  em  contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 22 de novembro
de 2005.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA
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Decreto nº 1.050 de 23 de Novembro de 2.005
(Dispõe sobre abertura de Crédito Suplementar e dá outra

providências)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por Lei,
DECRETA:-
Artigo 1º – Fica autorizado na Contabilidade do Instituto de
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Avaré –
AVAREPREV abrir nos termos do Parágrafo Único do Art. 7º da
Lei Municipal nº 538 de 29 de Dezembro de 2.003, e da Lei
Municipal nº 670 de 25/11/2004, o CRÉDITO no valor de R$
20.000,00 (Vinte Mil Reais) , para suplementar as seguintes
dotações do orçamento vigente, observando as classificações
Institucionais, Econômicas e Funcional Programática:-
Artigo 2º – O valor de que trata o artigo anterior será coberto
com recursos a que alude o inciso III, parágrafo 1º, do artigo 43,
da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1.964, da seguinte
Dotação Orçamentária:-
Artigo 3º  – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré, 23 de No-
vembro de 2.005.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Decreto nº 1.051, de 23 de novembro de 2005
(Nomeia a Comissão Organizadora da 60ª Corrida de

“São Silvestre de Avaré )

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE , Prefeito Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por lei,
D  e  c  r  e  t   a   :  -
Artigo 1º  - Fica nomeada, na forma abaixo, a Comissão Organi-
zadora da 60ª Corrida de São Silvestre de Avaré, nos termos do
artigo 2º da Lei n.º 201, de 05 de dezembro de 2001:-
JOSÉ DOS SANTOS CALLADO NETO
ELIAS ALMEIDA WARD
MONICA REGINA ROCHA MARCONDES DE ALMEIDA
BENEDITO CLAUDIO PEREIRA
MARÍLIA WARD DE SANTI
Artigo 2º  - A Comissão Organizadora deverá prestar contas
das despesas da prova em até 60 (sessenta) dias do término do
evento, nos termos da Lei n.º 201, de 05 de dezembro de 2001
c/c Lei 50, de 20 de abril de 2001, observando-se ainda o dis-
posto no Decreto n.º 563, de 16 de outubro de 2003.
Artigo 3º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 23 de novembro
de 2005.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto nº 1.052, de 23 de novembro de 2.005
(Reorganiza a Comissão Municipal de

Alimentação Escolar )

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE , Prefeito Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por lei,
D  e  c  r  e  t   a   :  -
Artigo 1º  - Fica reorganizado, na forma abaixo, a Comissão
Municipal de Assistência de Alimentação Escolar, nos termos da
Medida Provisória n.º 1979-19, de 20 de junho de 2.000 e da Lei
n.º 630, de 03 de julho de 2.000:-
REPRESENTANTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL
Titular:- MARIA PIERINA D. SILVESTRE
Suplente:- MARIA ANICE CARVALHO GUAZZELLI
REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL
Titular:- MARINA YASUKO NOGAMI
Suplente:- SULEIDE MARIA DO AMARAL BUENO
REPRESENTANTES DO LEGISLATIVO
Titular:- DORALICE APARECIDA DE SOUZA
Suplente:- ANA LUCIA DE SOUZA VILHENA FRAGOSO
REPRESENTANTES DE PAIS DE ALUNOS
Titular:-  LUCIANA APARECIDA ATHANÁSIIO VAZ
Suplente:- LAUDICENA APARECIDA DE OLIVEIRA

Titular:- VALDIR BORIM SOARES
Suplente:- JURACI ANTUNES DA SILVA
REPRESENTANTES DOS PROFESSORES
Titular:-  NANÁ MORITA
               LUCIA HELENA DE OLIVEIRA AMARAL
Suplente:- ODETE APARECIDA BATISTA DE OLIVEIRA
                    SANDRA APARECIDA MIRAS BARTHOLOMEU
Artigo 2.º  - Fica revogado o Decreto n.º 963, de 23 de julho de
2.005.
Artigo 3º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Avaré, em 23 de novembro de 2005.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Decreto n.º 1.053, de 23 de novembro de 2.005
(Regulamenta a Lei n.º 752, de 1º de setembro de 2.005, que
torna gratuita passagens de ônibus urbano à pessoas com

mais de 60 (sessenta) anos e dá outras providências)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE , Prefeito Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por lei,
D  e  c  r  e  t  a   :  -

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Artigo 1º  - Este regulamento dispõe sobre as medidas neces-
sárias para obtenção de isenção do pagamento de passagem
de ônibus urbano, às pessoas com mais de 60 anos, atendendo
ao disposto na Lei n.º 752, de 1º de setembro de 2.005 e Esta-
tuto do Idoso.
Artigo 2º  - Os objetivos deste regulamento são:
I – garantir gratuidade de passagem de ônibus urbano ao idoso;
II – estabelecer regras para concessão do benefício descrito no
artigo anterior;
III – providenciar meios de controle de atuação da empresa
concessionária de transporte coletivo urbano.

CAPÍTULO II
DAS DEFINIÇÕES

Artigo 3º  - Para efeito deste regulamento são adotadas as
definições abaixo:
I – isenção: é a dispensa legal do pagamento do preço devido
pelo usuário do transporte coletivo urbano;
II – empresa responsável: empresa detentora da concessão de
transporte coletivo urbano no Município;
III – análise: é o ato de verificação do cumprimento das exigên-
cias deste regulamento;
IV – rendimento: valor em pecúnia auferido pelo beneficiário;
V – beneficiário: pessoas com mais 60 (sessenta) anos que rece-
berá gratuidade para locomoção em transporte coletivo urbano;
VI – cartão específico: documento fornecido pela concessioná-
ria ao beneficiário, que garante transporte gracioso em ônibus
urbano;
VII – requerimento: pedido do beneficiário junto à empresa res-
ponsável pela expedição do cartão específico;
VIII – limite diário: quantidade máxima de viagens por dia.

CAPÍTULO III
DOS REQUISITOS

Artigo 4º  - Para receber o benefício da isenção de que trata a
Lei n.º 752, de 1º de setembro de 2.005, é mister:
I – ter o usuário do transporte coletivo idade mínima de 60 (ses-
senta)  anos, por ocasião da apresentação do requerimento;
II – perceber rendimento mensal de até 02 (dois) salários mínimos;
III – possuir no máximo um imóvel, com até 150,00 m² (cento e
cinqüenta metros quadrados).
Artigo 5º - O não cumprimento dos requisitos estabelecidos no
artigo anterior implica na impossibilidade de concessão da isenção.

CAPÍTULO IV
DO PROCEDIMENTO

Artigo 6º  - O beneficiário deverá requerer, junto à empresa
responsável, a concessão da isenção do pagamento da passa-
gem de transporte coletivo urbano, juntando a documentação
elencada no Capítulo anterior.
Artigo 7º - Após análise e constatação do preenchimento dos
requisitos, a concessionária fornecerá ao beneficiário cartão
específico.

Artigo 8º - Fica estabelecido o prazo de 07 (sete) dias úteis
para análise ou e deferimento ou não do pedido.
Parágrafo único: O indeferimento do requerimento deverá ser
fundamentado e basear-se, exclusivamente, no cumprimento
ou não das condições estabelecidas no presente regulamento,
sob pena de nulidade do ato.

CAPÍTULO V
DAS SANÇÕES

Artigo 9º - Cabe ao pretenso beneficiário denunciar, por escri-
to, ao órgão competente da Administração, qualquer arbitrarie-
dade da empresa responsável pelo transporte coletivo.
Artigo 10 - A recusa ao fornecimento do cartão à pessoa que
se enquadrar no presente regulamento implicará:
I –Notificação;
II - Advertência;
III – Multa.
§ 1º - O setor competente da Administração notificará a empresa
responsável, determinando que a mesma forneça o cartão es-
pecífico a toda pessoa que preencher os requisitos deste De-
creto, caso o requerimento tenha sido arbitrariamente negado.
§ 2º - A advertência será aplicada quando da inércia da empresa
em cumprir a determinação do parágrafo anterior.
§ 3º – Será fixada multa, na importância de 100 (cem) UFMA, à
empresa responsável pela concessão que não observar o dis-
posto acima.
§ 4º - O prazo máximo para cumprimento do disposto nos pará-
grafos anteriores será de 07 (sete) dias úteis.
Artigo 11 – Esgotado o prazo para pagamento da multa, a con-
cessionária será inscrita na Dívida Ativa, nos termos do Capítulo
X, da Lei Complementar n.º 13,de 05 de dezembro de 2.001.
Artigo 12 – A cobrança judicial ou amigável será feita pela
Secretaria Municipal da Fazenda, através do setor competente,
em conformidade com a legislação municipal.

CAPÍTULO VI
DAS RESTRIÇÕES

Artigo 13 – Além de preencher os requisitos estabelecidos no
Capítulo III deste Decreto é mister que o beneficiário verifique as
condições estabelecidas neste Capítulo.
Artigo 14 – Fica estipulado o limite máximo de 02 (duas) viagens
diárias gratuitas, por beneficiário.
Artigo 15 – O cartão específico é de uso pessoal do beneficiá-
rio, sendo intransferível sua titularidade, independentemente de
qualquer circunstância, com validade de 01 (um) ano.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS.

Artigo 16 – A Secretaria Municipal de Transportes e Sistema
Viário, através do Departamento Municipal de Trânsito será res-
ponsável pelo controle, aplicação e fiscalização das normas
estabelecidas neste regulamento.
Parágrafo único: Compete ainda ao setor competente dirimir
qualquer dúvida pertinente ao presente regulamento.
Artigo 17 – No controle dos prazos estabelecidos neste Decre-
to, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á a do vencimento, e
considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto disposição em
contrário.
Artigo 18 – As pessoas com mais de 65 (sessenta e cinco)
anos de idade terão direito ao benefício, independentemente de
cumprimento do disposto neste regulamento, conforme determi-
na o Estatuto do Idoso.
Artigo 19 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 28 de julho de
2.004.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, nesta mesma data.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA
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Decreto nº 1054 de 24 de  novembro de 2.005

(Dispõe sobre abertura de crédito Suplementar e dá outras providências)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE , Prefeito Municipal da Estância Turística  de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas
por Lei,
D E C R E T A : -
Artigo 1º  - Fica autorizado o Departamento de Contabilidade e Orçamento do Município a abrir nos termos do Parágrafo Único do
art.7º da Lei Municipal nº 687 de 29 de dezembro de 2.004, o CRÉDITO no valor de R$ 448.500,00 (quatrocentos e quarenta e
oito mil, quinhentos reais)  para suplementar a seguinte dotação do orçamento vigente, observando as classificações Institu-
cionais, Econômicas e funcional Programática:-
Local Códigos G eral Especificação da Despesa V alor
02. GABINETE DO PREFEITO
02.01.00 Gabinete e Dependências

3.3.90.00.00 04.122.8005.9094-10 Atividades de apoio ao programa 40.000,00
3.3.90.00.00 06.181.6050.9076-13 Atividades de apoio ao programa 2.000,00
4.4.90.00.00 04.122.8015.9098-16 Atividades de apoio ao programa 6.500,00

02.04.00 Procuradoria Jurídica
3.1.90.00.00 28.846.9015.0214-26 Precatórios de natureza trabalhista 40.000,00

03. SECRETARIA MUNIC ADMINISTRAÇÃO
03.01.00 Gabinete do Secretário e Dependências

3.3.90.00.00 04.121.8090.9104-40 Atividades de apoio ao programa 110.000,00
3.3.90.00.00 28.845.9010.112-41 Contribuição ao pasep 22.000,00

05. SECRETARIA MUN. DE COMUNICÃO
05.01.00 Gabinete do Secretário e Dependências

3.3.90.00.00 04.126.8005.9094-49 Atividades de apoio ao programa 20.000,00
08. SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO
08.02.00 Ensino Fundamental – Rec. Próprio

3.3.90.00.00 12.361.2005.9018-121 Atividades de apoio ao programa 84.000,00
09. SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
09.01.00 Fundo Municipal da Saúde
09.01.02 Depto. De Atend.Sanitário

3.3.90.00.00 10.301.105.9002-155 Atividades de apoio ao programa 50.000,00
09.01.05 Pronto Socorro Municipal

3.3.90.00.00 10.302.1015.1252-176 Remoção para hospitais da região 15.000,00
10. SECR.MUNIC.DO BEM ESTAR SOCIAL
10.01.00 Fundo Municipal de Assist. Social
10.01.01 Gabinete do Secretário

3.3.90.00.00 08.122.4090.9052-188 Atividades de apoio ao programa 20.000,00
14. SECRETARIA MUN.  MEIO AMBIENTE
14.01.00 Gabinete do Secretário e Depedências

4.4.90.00.00 18.541.7025.9088-236 Atividades de apoio ao programa 34.000,00
16. SECR.MUNIC.AGRIC.ABASTECIMENTO
16.01.00 Gabinete do Secretário e Dependências

3.3.90.00.00 20.606.7005.9080-255 Atividades de apóio ao programa 5.000,00
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448.500,00

Artigo 2º -  O Valor de que trata o artigo anterior será coberto com recursos a que alude o inciso III, parágrafo 1º, do artigo 43, da
Lei Federal nº 4320 de 17 de março de 1.964, das seguintes dotações Orçamentária:-
Local Códigos G eral Especificação da Despesa V alor
02. GABINETE DO PREFEITO
02.02.00 Fundo Social de Solidariedade
02.02.02 Depto. De atenção e Solidariedade Com

3.3.90.00.00 08.244.4020.9048-20 Atividades de apoio ao programa 20.000,00
03. SECRET. MUNIC. DE  ADMINISTRAÇÃO
03.03.00 Divisão de Serviços Municipais
03.03.02 Manutenção de Vias Públicas

4.4.90.00.00 17.512.6035.6611-369 Canalização de córregos  e canais 8.000,00
03.03.03 Limpeza Pública/ /Aterro Sanitário

4.4.90.00.00 15.452.6005.6002-372 Limpeza pública domiciliar 1.000,00
08. SECRET.MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
08.02.00 Ensino Fundamental- Rec. Próprio

4.4.90.00.00 12.361.2005.9017-122 Projetos de apoio ao programa 30.000,00
4.4.90.00.00 12.361.2005.9018-123 Atividades de apoio ao programa 30.000,00

08.04.00 Educação Infantil – Creches
4.4.90.00.00 12.365.2010.9019-132 Projetos de apoio ao programa 24.000,00

09. SECREATARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
09.01.00 Fundo Municipal da Saúde
09.01.01 Gabinete do Secretário

3.3.90.00.00 10.301.1010.9004-148 Atividades de apoio ao programa 15.000,00
3.3.90.00.00 10.331.1100.9116-151 Atividades de apoio ao programa 30.000,00

09.01.02 Depto. De Atend. Sanitário
4.4.90.00.00 10.301.1005.1044-156 Aquisição de equip./mat.perm.p/os p. 20.000,00

11. SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
11.01.00 Fundo Municipal de Turismo

4.4.90.00.00 23.695.7020.9085-213 Projetos de apoio ao programa 215.500,00
14. SECRET.MUNIC.DE MEIO AMBIENTE
14.01.00 Gabinete do Secretário e Dependências

3.3.90.00.00 18.541.7025.9088-235 Atividades de apoio ao programa 25.000,00
17. SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
17.01.00 Gabinete do Secretário e Dependências

3.3.90.00.00 04.123.8090.8734-266 Manutenção da Admin.Financeira 30.000,00
TOTAL.......................................... 448.500,00

Artigo 3º -  Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal  da Estância Turística de Avaré, 23 de novembro de  2.005.

JOSELYR BENEDITO SILVESTE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Decreto nº 1.055, de 23 de novembro de 2.005
(Dispõe sobre anulação de ato administrativo que contém vício

insanável)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE , Prefeito Municipal de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Considerando , que o Município pretende ocupar todas as depen-
dências do Parque de Exposições “Fernando Cruz Pimentel” para
uso próprio e em favor da comunidade como um todo;
Co nsiderando , que o Parque de Exposições encontra-se em
fase de remodelagem, de reconstrução e de adequação de suas
dependências as necessidades de melhor aproveitamento daque-
le local para a Comunidade Avareense;
Considerando , que a Lei Municipal nº 507, de 03 de dezembro de
1.996, que autoriza a concessão de uso não onerosa de bem
público, quando em seu artigo 2º, dispensa o procedimento licitató-
rio, contraria frontalmente o artigo 37, da Constituição Federal, o
artigo 2º da Lei Federal nº 8.666/93 – Lei de Licitações e Contratos
na Administração Pública e o artigo 119, § 1º, da Lei Orgânica do
Município;
Considerando , que prevalece o interesse público em relação ao
privado no que tange aos Contratos Administrativos, sendo neces-
sário, pa a dispensa de concorrência, a justificação de interesse
público ser  embasada em fatos incontestáveis, de extremo inte-
resse ao Poder Público e a Comunidade, que se sobreponha o
interesse público em relação ao concessionário, fato inocorrente
na celebração do Contrato entre a Prefeitura e o Rotary Club Juru-
mirim;
Considerando , que a administração pode anular seus próprios
atos, quando eivados de vícios que o tornam ilegais, porque deles
não se originam direitos; ou revoga-los, por motivo de conveniência
ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada,
em todos os casos, a apreciação judicial – conforme súmula nº 473
do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
D  e  c  r  e  t  a   :  -
Artigo 1º  - Fica declarado NULO o Contrato de Concessão de  Uso
não  oneroso de  imóvel  que  fizeram  a Prefeitura Municipal de
Avaré e o Rotary Club de Avaré Jurumirim, em 02 de dezembro de
2.004, celebrado por autorização da Lei supra mencionada.
Artigo 2º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogada as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré, aos 23 de
novembro de 2.005.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Decreto nº 1.056, de 23 de novembro de 2.005
(Dispõe sobre anulação de ato administrativo que contém vício insanável)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE , Prefeito Municipal de Avaré, usando das
atribuições que lhe são conferidas por lei,
Considerando , que o Município pretende ocupar todas as dependências
do Parque de Exposições “Fernando Cruz Pimentel” para uso próprio e em
favor da comunidade como um todo;
Considerando , que o Parque de Exposições encontra-se em fase de
remodelagem, de reconstrução e de adequação de suas dependências as
necessidades de melhor aproveitamento daquele local para a Comunidade
Avareense;
Considerando , que a Lei Municipal nº 507, de 03 de dezembro de 1.996,
que autoriza a concessão de uso não onerosa de bem público, quando em
seu artigo 2º, dispensa o procedimento licitatório, contraria frontalmente o
artigo 37, da Constituição Federal, o artigo 2º da Lei Federal nº 8.666/93 – Lei
de Licitações e Contratos na Administração Pública e o artigo 119, § 1º, da Lei
Orgânica do Município;
Considerando , que prevalece o interesse público em relação ao privado
no que tange aos Contratos Administrativos, sendo necessário, pa a dis-
pensa de concorrência, a justificação de interesse público ser  embasada
em fatos incontestáveis, de extremo interesse ao Poder Público e a Comu-
nidade, que se sobreponha o interesse público em relação ao concessioná-
rio, fato inocorrente na celebração do Contrato entre a Prefeitura e a Socie-
dade Ítalo-Brasileira de Avaré;
Considerando , que a administração pode anular seus próprios atos,
quando eivados de vícios que o tornam ilegais, porque deles não se originam
direitos; ou revoga-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respei-
tados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação
judicial – conforme súmula nº 473 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
D  e  c  r  e  t  a   :  -
Artigo 1º  - Fica declarado NULO o Contrato de Concessão de  Uso  não
oneroso  de  imóvel  que  fizeram a Prefeitura Municipal de Avaré e a
SOCIEDADE ITALO-BRASILEIRA DE AVARÉ, em 03 de dezembro de 1.996,
celebrado por autorização da Lei supra mencionada.
Artigo 2º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogada as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré, aos 23 de novembro de
2.005.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA
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Representantes da
Prefeitura da Estância
Turística de Avaré e da
Caixa Econômica Esta-
dual se reuniram com
moradores dos bairros
Paraíso, Tropical e Vila
Operária para informar
a população destas co-
munidades sobre o
PCM (Plano Comunitá-
rio de Melhoramentos).

Através do PCM a

Prefeitura realiza primeiras reuniões do PCM
Prefeitura de Avaré pre-
tende pavimentar estes e
outros bairros da cida-
de. Pelo PCM a Caixa
Econômica Estadual faz
o financiamento do va-
lor da obra que posteri-
ormente é rateado e
parcelado entre os mo-
radores que serão be-
neficiados. Nestas reu-
niões, representantes da
Prefeitura e do banco

procuram esclarecer a
população sobre os be-
nefícios e as formas de
pagamento. Para que o
PCM seja definitivamen-
te implantado há a ne-
cessidade da adesão de
grande parte dos mora-
dores e isso não deve
ser problema, de acor-
do com a receptividade
da comunidade, que foi
muito boa nestas primei-

Além do atendimen-
to preventivo o Progra-
ma Saúde da Família
(PSF) também está fa-
zendo trabalhos sociais.
Na última terça-feira
(dia 22/11) o PSF do
bairro Jardim Paineiras
de Avaré realizou a dis-
tribuição de cestas bá-
sicas para as famílias
carentes do bairro.

Foram distribuídas
131 cestas básicas que
beneficiaram famílias
dos bairros Paineiras,
Costa Azul, Barra Gran-
de e Biquinha. Sendo
que todas as famílias
participantes são cadas-
tradas no PSF.

PSF do Jardim Paianeiras realiza
distribuição de cestas básicas

As cestas básicas
foram adquiridas atra-
vés de doação feita pela
Rádio Paulista FM.

A distribuição faz
parte de uma série de
programas que estão
sendo implantados em
todos os PSFs da cida-
de, que tem por intuito
uma maior interação en-
tre o posto e a comuni-
dade local. No PSF do
Jardim Paineira o pro-
grama é denominado
Recreando.

No PSF do Jardim
Paineira esta é a segun-
da ação realizada em
pouco tempo de ativida-
de do programa. Em

outubro foi realizada a
festa do Dia das Crian-
ças, onde participaram
mais de 600 crianças
dos bairros atendidos
pelo PSF do Jardim Pa-
ineiras.

A próxima meta do
Recreando do Jardim
Paineiras é conseguir,
através de uma parce-
ria com a comunidade
local, a cessão do Cen-
tro Comunitário do
Bairro, onde seriam re-
alizadas uma série de
atividades como aulas
de dança, capoeira, ar-
tesanato, além de ori-
entação sexual para
adolescentes.

ras reuniões.
A primeira reunião

aconteceu  no último
dia 17/11, com mora-
dores dos bairros Pa-
raíso e Tropical. A se-
gunda reunião foi no

dia 23/11 com a popu-
lação do bairro Vila
Operária.

Nestes três bairros
o PCM já foi aprovado
pela Caixa Estadual e a
verba deverá ser libe-

rada após um estudo
dos custos e execução
da obra. Mesmo assim
a Prefeitura pretende
asfaltar outros bairros
da cidade através do
mesmo procedimento.

Foram doadas 131 cestas básicas arrecadadas pela Rádio Paulista

Reunião na Vila Operária

Reunião com moradores do Tropical e Paraíso



AVARÉ, 26 DE NOVEMBRO DE 2005 SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ 19

Mais uma vez a
agência do Banco do
Povo de Avaré conse-
guiu o primeiro lugar
em financiamentos na
região. De acordo
com o levanto feito re-
ferente ao mês de ou-
tubro dentre as 347
unidades do Banco do
Povo em todo Estado,
a agência de Avaré fi-
cou em primeiro lugar
dentre os municípios
entre 60 mil e 120 mil
habitantes. Durante o
mês de outubro o Ban-

Mais uma vez Banco do Povo de Avaré é o
primeiro em financiamentos na região

co do Povo de Avaré
f inanciou R$
51.176,00 e já acumu-
la no ano R$
2.251.957,00 em 756
processos realizados.

Esse feito mais uma
vez foi obtido com o tra-
balho de apenas uma
agente de crédito, já
que desde o início do
ano a agência de Avaré
trabalha com apenas
um agente, enquanto
que em outras cidades
normalmente são dois e
em alguns locais chega

a quatro agentes. Para
agilizar o trabalho, a
Secretaria Municipal de
Indústria, Comércio e
Desenvolvimento Eco-
nômico providenciou a
contratação de mais
uma agente, o que deve
fazer com que aumente
o número de financia-
mentos.

O Banco do Povo
atende aos pequenos
empreendedores, for-
mais ou informais, ten-
do no mínimo 6 meses
de atividade. Esses fi-

nanciamentos são feitos
em várias parcelas, de
acordo com a natureza
do empréstimo, poden-
do ser para capital de
giro, em 6 meses, aqui-
sição de equipamentos
para ampliação do ne-
gócio, em 18 meses,
equipamentos de infor-

mática em até 12 me-
ses, ficando os bens ali-
enados até o pagamen-
to final.

A unidade do Ban-
co do Povo nasceu da
parceria entre Prefeitu-
ra e Governo do Esta-
do, sendo administrado
pela Secretaria Munici-

pal de Indústria, Co-
mércio e Desenvolvi-
mento Econômico. O
Banco do Povo de Ava-
ré tem duas agentes de
crédito. Atenéia e Re-
giane, estando instalado
na Rua Maranhão,
1579 – telefone 3732
6101.

Agência do Banco do Povo de Avaré atende na Rua Maranhão, 1579
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