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Ata n°130/2018
Aos 18 dias do mês de Setembro do ano de 2018, as 09h10 horas, 
inicia-se reunião extraordinária do Conselho Municipal dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência para tratar do evento “Prêmio Amigo 
da Inclusão”. Estiveram presentes os relacionados conforme a lista 
de presença devidamente assinada. Faltas injustificadas: Secre-
taria de Administração  A reunião foi aberta pelo Vice-Presidente, 
Sr. João Baptista Vicente Neto e na sequência a Presidente, Sra. 
Joyce Ferreira da Silva fez uso da palavra.   Nada mais havendo a 
tratar, a reunião foi encerrada as 10h53 e a ata foi lavrada por mim, 
Josana Souza Carlos, na qualidade de Secretária que será assina-
da por todos os presentes acima nominados e referenciados.

RESOLUÇÃO CMDPD N.º 01/2018
Dispõe sobre o regulamento do Prêmio Amigo da Inclusão

O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiên-
cia, usando as atribuições que lhe confere o artigo 1°, da Lei n° 
1.682/2013, e considerando o art. 15 de seu regimento interno 
RESOLVE:
Art. 1º.  Aprovar o regulamento de seleção do Prêmio Amigo da 
Inclusão conforme estabelecido no texto anexo;
PRÊMIO AMIGO DA INCLUSÃO
REGULAMENTO DE SELEÇÃO
 DOS OBJETIVOS
Art.1°. Com o objetivo de reconhecer e incentivar práticas de inclu-
são social da pessoa com deficiência e o exercício pleno de seus 
direitos, a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré atra-
vés da Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiên-
cia e o  Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiên-
cia, realizará a entrega do Prêmio Amigo da Inclusão como forma 
de incentivar os mesmos;
Art. 2°. A iniciativa pretende tornar público os nomes de pessoas 
com deficiência, profissionais,  entidades e grupos de todas as áre-
as do município e cidades que desenvolvem as praticas de inclu-
são social da pessoa com deficiência destinadas ao município de 
avaré que desenvolveram e  executaram ações nas esferas: mu-
nicipal, regional, estadual, nacional e internacional, demonstrando  
notórios valores  quanto a prática da inclusão.
Art. 3°. O prêmio Amigo da Inclusão também presta homenagem a 
empresários de diversos setores da iniciativa privada que incentiva-
ram práticas de inclusão e acessibilidade.
DOS CRITÉRIOS DE ESCOLHA 
Art.4°. A indicação dos recebedores do Prêmio Amigo da Inclusão 
será feita pelos representantes de cada área do CMDPD  podendo 
haver  até 3 indicações:
§ 1º As três indicações de cada categoria deverão ser entregues 
na reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência do mês de Novembro do ano vigente. 
Art.5°. A fim de incentivar novas práticas e reconhecer as já desen-
volvidas, o Prêmio Amigo da Inclusão é dividido em três categorias:
Honra ao mérito;
Indicação das áreas do CMDPD;
Apoiadores da SMDPD.
Art. 6°. O critério para a indicação será o seguinte:
a) Para o Prêmio de Honra ao Mérito serão considerados as pre-
miações oficiais recebidas nos âmbitos Estadual, Nacional e Inter-
nacional;
b) Para indicação das áreas do CMDPD, serão consultados os 
conselheiros de cada área, através de seus representantes no con-
selho; 
c) Para indicação dos apoiadores da SMDPD, será consultado o 
Secretário (a) da pasta.
d) Empresas, grupos,entidades ou pessoas que se inscreveram 
conforme o artigo 7°.
DAS ÁREAS A SEREM PREMIADAS
Art.7° Para a inscrição ao recebimento do Prêmio Amigo da Inclu-
são a empresa deverá comprovar estar em dia com as obrigações 
fiscais municipais . As pessoas, grupos e as empresas deverão ain-
da descrever o projeto que desenvolvem ou ação que demonstre 
a prática inclusiva.
§ 1ºOs projetos apresentados  passarão por análise do CMDPD 
que deverá aprovar ou não a inscrição. 
§ 2º Os critérios de avaliação serão: acessibilidade pedagógica, 
atitudinal e arquitetônica. Os critérios de desempate são: tempo de 
existência do projeto, atividade do projeto e o recebimento anterior 
do prêmio. 

§ 3° O prazo para inscrição será até o dia 10/10/2018. A avaliação 
pelo CMDPD será divulgada no dia 20/10/2018 e o prazo de inter-
posição de eventuais recursos será de 10 dias uteis. O resultado 
final será divulgado no Semanário Oficial a qualquer tempo até a 
de 17/11/2018.
Art.8°. O Prêmio Amigo da Inclusão será destinado as seguintes 
áreas:
a) Pessoas com deficiência visual;
b) Pessoas com deficiência física;
c) Pessoas com deficiência intelectual;
d) Pessoas com deficiência múltipla;
e) Pessoas com deficiência auditiva;
f) Entidades de apoio a pessoa com deficiência, 
g) Empresas privadas; 
h) Instituições de Ensino. 
§ 1º. O prêmio Amigo da Inclusão, é uma honraria que não tem fins 
de premiação em recursos financeiros; o prêmio se dará através 
da entrega de um certificado e/ou uma medalha alusiva ao evento. 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
 Art.09. Os casos omissos ou não esclarecidos deste regulamento,  
serão resolvidos pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência. 
Art. 10° Essa resolução entra em vigor na data de publicação. 
Avaré,  18 de Setembro de 2018.

Joyce Ferreira da Silva
Presidente CMDPD

RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE LICENÇAS 
DA VIGILÂNCIA SANITÁRIARELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE LICENÇAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

Nº NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF PROTOCOLO DATA 
CANCELAMENTO

01 ARACI GOMES DE MELO-ME 04.002.271/0001-37 3220/00C 28/12/2018

02 BONSUCESSO POSTO AUTOMOTIVO LTDA - LANCHONETE 05.056.415/0001-09 1972/02C 28/12/2018

03 MAYARA RODRIGUES DOS SANTOS 40222944854 30.293.489/0001-06 E20180011622C 28/12/2018

04 APARECIDA MARIA MORAIS 31.093.235/0001-07 1734/18 28/12/2018

05 VITOR CONRADO TEODORO DA SILVA 09.132.321/0001-14 E20180015878 28/12/2018

06 ALEXSANDRO SING ROQUE APIARIO 31.748.969/0001-79 E20180016543 28/12/2018

07 CLAUDIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - EPP 53.850.582/0001-61 1567119201819VRE 28/12/2018

08 D. MARIA VIEIRA 31.526.929/0001-82 E20180018044 28/12/2018
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LEGISLATIVO 

JUSTIFICATIVAS

Senhor (a) Vereador (a):  
Designa a matéria para a Ordem do Dia da Sessão Extraordinária 
convocada para o dia 08/01/2019, terça feira – às 18h00min

Pela presente levo ao seu conhecimento que o Exmo. Sr. Presiden-
te Vereador Francisco Barreto de Monte Neto,  designa a matéria 
para a Ordem do Dia da Sessão Extraordinária  a ser realizada no 
dia 08 de janeiro do corrente ano, terça feira, às 18h00min, a qual 
foi convocada durante a Sessão Extraordinária de 27 de dezembro 
de 2018,  a saber:-
1. PROCESSO 167/2018 - Discussão Única 
Assunto: Denúncia da Sra. PRISCILLA RODRIGUES PEDROSO 
FERREIRA, para instalação de Comissão Processante para apura-
ção de fatos no sentido de eventual quebra de decoro por parte do 
Sr. Prefeito Joselyr Benedito Costa Silvestre, por ofensa ao Artigo 
4º, X do Decreto Lei 201/67 (CP 01/2018). 
Anexo: Cópia integral do Relatório Final da Comissão Processante 
01/2018
Observação: O processo integral encontra-se à disposição na Se-
cretaria da Câmara.
Sem outro particular, valho-me do ensejo para apresentar-lhe os 
protestos de minha elevada estima e distinta consideração.   
Exmo.(a). Sr. (a)      
Vereador (a) 
N E S T A

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem 
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pa-
gamentos por se tratar de gerenciamento do Projeto Cultura no 
Horto, tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para 
atendimento a Secretaria Municipal de Cultura e Lazer.
Fornecedor: Marcos Paulo Pinto de Arruda
Empenho(s): 14478/2018
Valor: R$ 4.400,00
Avaré, 04 de janeiro de 2019.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito Municipal

EXTRATO DE ADITIVO DE CONVÊNIO PARA 
REALIZAÇÃO DO TS - PMCMV-FAR

RESIDENCIAL MÁRIO EMÍLIO BANNWART – 0399.703-20 - Ex-
trato de Convênio para ressarcimento de recursos celebrado entre 
Caixa Econômica Federal - CNPJ 00.360.305/0001-04 e o Municí-
pio de Avaré/SP - CNPJ 46.634.168/0001-50 - Operação 0399.703-
20 no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida FAR, para a 
realização das atividades constantes do Projeto de Trabalho Social, 
no empreendimento RESIDENCIAL MÁRIO EMÍLIO BANNWART, 
localizado à Estrada Vicinal AVR 359 – Jardim Paraíso - Avaré/SP, 
com vigência de 19/12/2014 a 12/06/2019, firmado em 13/12/2018 
assinado por CASSIA MARIA DA SILVA RODRIGUES e JOSELYR 
BENEDITO COSTA SILVESTRE.

SEC. FAZENDA

COMUNICADO DO DEPARTAMENTO DE
 FISCALIZAÇÃO/ISS

MULTAS:
01 – AIIM nº. 001/2019 – Rua Roberto Keller, 246
Sonorização 

NOTIFICAÇÕES:
01 - Not.nº.  1963/2018 – Rua João Dias Ayres, 235 – L.C.B.
02 – Not.nº.  2001/2019 – Rua Jairo Amorim, 368 – F.R.S.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ-AVAREPREV - 
SERVIDORES AFASTADOS DE AUXÍLIO DOENÇA - JANEIRO DE 2019
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UTILIDADE PÚBLICA

Conheça o programa de 
recuperação “Narcóticos 
Anônimos”
Em 2019, grupo de Avaré completa 17 
anos
 Neste mês de janeiro, o grupo de Avaré 
“Narcóticos Anônimos” ou “NA” completa 17 anos 
de atividades. NA é uma irmandade ou socieda-
de sem fins lucrativos de homens e mulheres que, 
através de reuniões regulares, ajuda os indivíduos 
na recuperação do vício de todas as drogas, inclu-
sive da dependência do álcool.
 Não há matrículas nem taxas, o grupo é 
autossustentável, não estando vinculado a nenhu-

ma outra organização, sempre mantendo o anoni-
mato dos membros em suas reuniões. 
 Em Avaré, há três grupos que realizam oito 
reuniões semanais. Se você conhece alguém que 
tenha problemas com drogas lícitas ou ilícitas (in-
clusive álcool e maconha) indique Narcóticos Anô-
nimos
Serviço:
Rua Goiás, 1642 (Anexo ao CAPS), Centro.
Reuniões:  terça e quinta-feira, às 19h30, sábado às 
16h e domingo às 9h30.
Rua Felix Fagundes. 973 (Anexo à igreja São Pedro) 
Reuniões: segunda-feira, às 9h.
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Dia 14 começa a entrega de uniformes da 
Rede Municipal de Ensino

Kits  foram adquiridos com recursos próprios

 No próximo dia 14 a Secretaria da Edu-
cação começará a entrega dos uniformes para os 
alunos matriculados nas unidades escolares da 
Rede Municipal. Cerca de 8 mil kits contendo 7 pe-
ças cada serão distribuídos. Cada criança receberá 
um agasalho completo, 3 camisetas (incluindo de 
manga longa), bermudas para os meninos e shorts 
saia para as meninas.
 Os uniformes foram confeccionados nas 
cores azul-escuro, vermelho e branco com aplica-
ção do brasão municipal bordado e em silk-scre-
en.  Com agasalho produzido em tecido reforçado 
e camisetas de manga longa as crianças estarão 
protegidas do frio. Já os shorts e as saias em con-
junto com as camisetas de manga curta trarão 
mais liberdade e conforto nas diferentes atividades 
do dia a dia.
 A entrega será feita por unidade de ensino. 
As crianças matriculadas nos centros de educação 
infantil (creches) receberão os kits a partir do dia 14 
deste mês. As demais poderão retirar seus unifor-
mes no retorno das aulas, no dia 4 de fevereiro.

 A Prefeitura de Avaré investiu exatos R$ 
2.825.400,00 (dois milhões, oitocentos e vinte e 
cinco mil e quatrocentos reais) na aquisição. Nos 
anos anteriores, reiterados recursos e disputas ju-
diciais entre as empresas participantes impediram 
que o processo de compra fosse finalizado. Para 
2020, a Secretaria da Educação pretende antecipar 
a aquisição dos produtos para garantir a entrega 
no início do próximo ano letivo.
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ESPORTE

Atletas de 22 cidades disputaram a Corrida 
Elias de Almeida Ward
Prova ocorreu na última segunda-feira, 31
 Com a participação de corredores de 22 
municípios, a tradicional Corrida de Pedestrianis-
mo “Elias de Almeida Ward”, em sua 73ª edição, 
reuniu no último dia do ano, 189 atletas, incluindo 
a participação de um corredor argentino, vindo de 
Bariloche.
 A prova teve como local de largada e che-
gada a Praça Prefeito Romeu Bretas, nas imedia-
ções da Concha Acústica, onde houve premiação 
aos três primeiros colocados das 8 categorias divi-
didas por sexo e idade nas modalidades de 5 e 10 
km. Além disso, todos os participantes inscritos re-
ceberam uma medalha de participação ao concluir 
a prova e também uma camiseta do evento.

Resultados 
 Na classificação geral da corrida, foram 
vencedores na modalidade masculina os corre-
dores Luiz André Martins nos 5 km e Claudionir 
Amaro nos 10 km. Já na feminina, Sidneia Cristina 
Gomes ganhou nos 5 km e Fernanda Silva Foretto 
nos 10 km.

 Na classificação local, com os moradores 
de Avaré, foram vencedores na modalidade mas-
culina os corredores José Moura Luna Filho nos 5 
km e Renato Vitor Gomes nos 10 km. Já na moda-
lidade feminina, Sandra Lopes a Fonseca Guarnier 
venceu nos 5 km e Miriam Cristina Nogueira nos 
10 km.
Confira os demais resultados no site www.corpuse-
ventos.com.br.
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GESTÃO

Prefeitura adquire caminhão para trânsito 
e resgate de animais
Veículo atenderá as secretarias de Planejamento e Transporte em conjunto com a Agricultura

 Na última semana de dezembro, a Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré recebeu mais um 
veículo zero km. A nova aquisição é um Caminhão 
modelo Ford Cargo 816, motor Diesel com 155 CV 
de potência e carga útil de 4,9 toneladas.
  O veículo será utilizado em conjunto pelas 
Secretarias Planejamento e Transporte e Agricultu-
ra, especialmente no resgate de animais abando-
nados ou em vias públicas.
  A compra foi feita por meio do Pregão Pre-
sencial 191/18, Processo 547/18 e custou cerca de 
R$ 148 mil. Os recursos são provenientes da arre-
cadação de multas municipais.



EDIÇÃO 891 | AVARÉ, 28 DE JANEIRO DE 2019 9

SEME abre matrículas 
para as escolinhas
A partir de segunda, 7

 Iniciando o planejamento para 2019, a par-
tir da próxima segunda-feira, 7, a Secretaria Muni-
cipal de Esportes e Lazer (SEME) abre as matrículas 
para as escolinhas de futebol, futsal, basquete, han-
debol, atletismo, natação, hidroginástica e xadrez.
 Para se matricular os interessados devem 
se encaminhar até a sede da pasta, no Ginásio Mu-

nicipal Kim Negrão, entrada 
pelos fundos, de segunda a 
sexta-feira, das 08h às 17h, 
portando RG, CPF, compro-
vante de residência, foto e 
atestado médico. Menores 
de 18 anos devem apresen-
tar também documentos do responsável legal.                                                    As escolinhas da SEME são gratuitas.

ESPORTES

PREFEITURA DA
ESTÂNCIA TURISTICA
DE AVARÉ
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CULTURA

Biblioteca Municipal oferece 
programa de férias
Entre os dias 14 e 25

 A partir da segunda-feira, 14 de janeiro, a 
Biblioteca Municipal Professor Francisco Rodrigues 
dos Santos vai oferecer uma programação de férias 
para crianças de 6 a 9 anos. 
 A iniciativa seguirá até o dia 25, em par-
ceria com o apoio de alunos do Instituto Federal 

(IFSP-SP), campus de Avaré, que prevê projeção de 
filmes, contação de histórias e atividades lúdicas. 
 O horário será de segunda a sexta-feira, 
das 9h às 11h e das 14h às 16 h, na Biblioteca, que 
fica no Centro Avareense de Integração Cultural 
(CAIC), com acesso pela Rua Minas Gerais. Infor-
mações pelo telefone (14) 3733-6004.

Museu faz campanha para 
digitalização de fotos raras
Meta é criar o Acervo Digital Genealógico 
do município

 O objetivo é a conservação da memória 
avareense por meio do emprego da tecnologia. 
Para tanto, o Museu Municipal Anita Ferreira De 
Maria, municipalizado e regulamentado em abril 
de 2018, inicia o novo ano reativando a campanha 
para digitalizar material de interesse histórico. 
 “Esse trabalho é permanente e precisa do 
valioso apoio da comunidade. Todos podem aju-
dar trazendo álbuns de família e documentos fami-
liares para serem reproduzidos digitalmente e con-
servados em nossos arquivos”, lembra o professor 
Gesiel Theodoro Neto, diretor do Museu. 
 Com apoio da Secretaria da Cultura, o ór-
gão recebeu da Prefeitura, em meados do ano pas-
sado, um moderno aparelho para digitalização de 
imagens, quando obteve a cessão do acervo foto-
gráfico do memorialista Tininho Negrão. “Esse in-
vestimento permite que documentos e fotos raras 
sejam escaneados e arquivados. Pretendemos em 
breve criar o Acervo Digital Genealógico do muni-
cípio”, revela o diretor. 
 Outra parceria importante foi firmada re-
centemente com a Net Infinito, empresa que ofe-
rece os sinais de internet banda larga para os ser-
viços do Museu e facilita as relações do órgão no 
universo virtual. 

Como colaborar 
O Museu fica aberto de segunda a sexta-feira, das 
8h às 12h e das 13h às 17h. Nesse período a equi-
pe de plantão recebe visitantes e executa a digitali-
zação de material de interesse histórico. 
“Quem tiver fotos antigas e documentos raros 
(certidões, carteiras, diplomas etc), por favor, ceda-
-os apenas para o escaneamento e em seguida os 
devolveremos. Só queremos perenizar a documen-
tação que ajuda no resgate da formação do nosso 
povo”, conclui o diretor. Informações pelo telefone 
(14) 999040073.
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FAZENDA

IPTU 2019: Conheça prazos e formas de 
pagamento

Cerca de 50 Mil carnês serão enviados 
para os contribuintes

 A Secretaria da Fazenda de Avaré divulgou 
dados do IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano para 
2019). Segundo a pasta, cerca de 50 mil carnês estão 
sendo impressos e deverão chegar as residências dos 
contribuintes entre o final de Janeiro e início de Feverei-
ro.
Reajuste
 O IPTU 2019 recebeu um reajuste de 4,55% de 
acordo com a inflação medida e o código tributário mu-
nicipal.
Formas de Pagamento
- À Vista, com 10% de desconto, e parcela única vencen-
do em 11 de Março
- Em 2 vezes com 5% de desconto e a 1a parcela ven-

cendo em 11 de Março e 2a  parcela vendendo em 10 
de Agosto.
- Em 10 vezes sem desconto, e 1a parcela vencendo em 
11 de Março e a última em 10 de Dezembro.
 Todos os carnês apresentam as diferentes for-
mas de pagamento. A decisão de pagar à vista, em 2 ou 
10 vezes é do contribuinte, basta pagar o boleto corres-
pondente a forma de pagamento. Cada opção é identi-
ficada pelas cores do impresso: Azul para pagamento à 
Vista; Amarelo para pagamentos Semestrais (2 vezes) e 
Branca para 10 parcelas.
 Se, por algum motivo, o contribuinte não rece-
ber o seu carnê, ele poderá obtê-lo das seguintes for-
mas:
Pela internet
 Poderá imprimir o carnê acessando ao site da 
Prefeitura www.avare.sp.gov.br. Depois, deverá clicar no 

link contribuinte. Nesta área, deve indicar o número do 
cadastro do imóvel (disponível no carnê do IPTU 2019) 
seguido do CPF ou CNPJ.
Por telefone
 Caso o contribuinte não tiver em mãos o nú-
mero do cadastro do seu imóvel, ele poderá obtê-lo 
ligando para o Departamento de Tributação: (14) 3711. 
2561 ou (14) 3711.2537, e indicar o endereço do imóvel.
Pessoalmente
 Se preferir, o cidadão poderá retirar a 2a via do 
carnê diretamente no Departamento de Tributação, lo-
calizado no Centro Administrativo Municipal, que aten-
de na Rua Rio Grande do Sul 1810, térreo.
Onde pagar
 O contribuinte poderá escolher pagar seu IPTU 
em qualquer uma das agências dos bancos Santander, 
Itaú, Brasil e Caixa Econômica Federal.


