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ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO N° 6.090, DE 02 DE FEVE-

REIRO DE 2.012.
   
Aprova o loteamento denominado “Vale 
Verde” de propriedade da empresa CONS-
TRUIR LOTEADORA LTDA. 

ÉZIO SPERA, Prefeito do Município de 
Assis, no uso de suas atribuições legais e 
tendo em vista ao disposto na Lei nº 2.092, 
de 22 de Abril de 1 981, suas alterações 
posteriores e demais legislações pertinen-
tes à espécie,

DECRETA:
Art. 1º-  Fica aprovado o loteamento de-
nominado “VALE VERDE” de propriedade 
da empresa Construir Loteadora Ltda., nos 
termos do respectivo processo e de acordo 
com as condições estabelecidas no Termo 
de Compromisso e Garantia, constante no 
Anexo I, que fica fazendo parte integrante 
deste Decreto.

Art. 2º- Fica dado como garantia para 
execução dos melhoramentos e obras es-
pecificadas no processo de aprovação, o 
imóvel descrito no Termo de Compromisso 
e Garantia, que serão caracterizados na 
Escritura Pública de Caução, cuja lavratu-
ra será feita no prazo de 30 (trinta) dias.

Art. 3º-  A área a ser loteada é aquela 
descrita e individualizada no Memorial 
Descritivo, arquivado junto ao Departa-
mento de Informações Técnico Cadastrais.

Art. 4º-  As descrições das vias de cir-
culação das quadras, dos lotes, das áreas 
de lazer e de uso institucional são aquelas 
arquivadas junto ao Departamento de In-
formações Técnico Cadastrais.

Art. 5º-  A empresa Construir Loteadora 
Ltda. fica obrigada a respeitar e cumprir 
todas as exigências contidas na Lei Muni-
cipal nº 2.092, de 22 de Abril de     1 981, 
suas alterações posteriores e demais le-
gislações pertinentes e aplicáveis à espé-
cie.

Art. 6º-  Este Decreto entrará em vigor na 
data de sua publicação.

Art. 7º-  Revogam-se as disposições em 
contrário.

               Prefeitura Municipal de Assis, em 
02 de Fevereiro de 2.012.

ÉZIO SPERA
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 6.091, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2.012. 

Fixa os percentuais sobre a Unidade Fiscal, para cobrança de taxas e aplicação de mul-
tas, e dá outras providências.

ÉZIO SPERA, Prefeito do Município de Assis, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o que dispõe os artigos 12, 84 e 86 da Lei Complementar Municipal nº 10, de 30 
de Agosto de 2011, 

DECRETA:
Art. 1º-  Ficam fixados os seguintes percentuais aplicados sobre a Unidade Fiscal (UF), 
para cobrança de taxas e aplicação de multas previstas nos artigos, 12, 84 e 86 da Lei 
Complementar Municipal nº 10, de 30 de Agosto de 2011, na conformidade do seguinte:

 I- Aprovação de projeto .....................................................................0,4% p/m² 

 II- Revalidação de aprovação de projeto ..........................................0,2% p/m² 

 III- Licenciamento de obra:
a)  Edificação residencial até 100,00 m². e galpões
 comerciais abertos ..........................................................................0,45% p/m²
b)  Edificação residencial acima de 100 e até 300,00 m² e galpões
 comerciais fechados - (incluindo sanitários, mezaninos, escritórios
 e demais dependências) ................................................................... 1,0% p/m²
c) Edificação residencial acima de 300,00 m²  e as comerciais,  ........ industriais
 ou de serviço, de qualquer  área ......................................................1,2% p/m²
d)  Edículas ou adicionais:
d1)   quando a edificação residencial principal possuir
 área até 100,00 m² ............................................................................0,2% p/m²
d2)   quando a edificação residencial principal possuir
 área acima de 100 e até 300,00 m² ..................................................0,5% p/m²
d3) quando a edificação residencial principal possuir
 área acima de 300,00 m² ..................................................................0,6% p/m²
e) Reforma e demolição por pavimento ...................................................... 25,0%
 IV - Vistoria de aprovação de obra:
a) Edificação até 100,00 m². ....................................................................... 10,0%
b) Edificação acima de 100 e até 500,00 m² .............................................. 25,0%
c) Edificação acima de 500,00 m² ......................................................0,25% p/m²

§ 1º -    As Edificações residenciais de até 70,00 m² com planta cedida pela Prefeitura 
Municipal de Assis, estão isentas do pagamento da taxa prevista no item III, 
letra “a”.

§ 2º -  Ao disposto no  artigo  84,  da Lei  Complementar Municipal    nº 10, de 30 de 
Agosto de 2011, serão  aplicadas   multas que variam de  100 a   500%    (cem a 
quinhentos por cento) da Unidade Fiscal, e em caso de reincidência específica, 
as multas serão aplicadas em dobro. 

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Assis, em 02 de Fevereiro de 2.012.

ÉZIO SPERA
Prefeito Municipal

MÁRCIO AURÉLIO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Governo e Administração

Publicado no Departamento de Administração, em 02 de Fevereiro de 2.012.

DECRETO Nº 6.092, DE 06 DE FEVE-
REIRO DE 2.012. 

Prorroga o mandato dos Conselheiros no-
meados para o Conselho Municipal de De-
senvolvimento Urbano - COMDURB

ÉZIO SPERA, Prefeito do Município de As-
sis, no uso de suas atribuições legais e de 
conformidade com as disposições do § 2º, 
do Artigo 122 da Lei Orgânica do Município 
de Assis, 

DECRETA:

Art. 1º-  Fica prorrogado, por mais 90 ( 
noventa ) dias, a partir de 18 de Janeiro de 
2.012, o mandato do Conselho Municipal 
de Desenvolvimento Urbano – COMDURB, 
nomeado através do Decreto nº 5.803, de 
18 de Fevereiro de 2.010  e suas modifica-
ções.

Art. 2º- Este Decreto entrará em vigor na 
data de sua publicação.

Art. 3º-  Revogam-se as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Assis, em 06  de 
Fevereiro de 2.012.

ÉZIO SPERA
Prefeito Municipal

  

MÁRCIO AURÉLIO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Governo e 

Administração
Publicado no Departamento de Admi-
nistração, em 06 de Fevereiro de 2.012

LEI Nº 5.611, DE 03 DE
FEVEREIRO DE 2.012.

Proj. Lei nº 091/2.011 – Autoria: Poder Exe-
cutivo Prefeito Municipal Dr. Ézio Spera

 Dispõe sobre reorganização do Conselho 
Municipal de Educação e dá outras provi-
dências.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE ASSIS:

Faço saber que a Câmara Municipal de 
Assis aprova e eu sanciono a seguinte Lei:
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Art. 1º -  O Conselho Municipal de Educa-
ção será constituído por 24 (vinte e quatro) 
membros titulares e respectivos suplentes, 
representativos dos seguintes segmentos:�
I -O (a) Secretário Municipal de Educação;

II - O (a) Dirigente Regional de Ensino;
 
III -  1 (um) representante do Poder Execu-
tivo Municipal;

IV - 1 (um) representante dos supervisores 
de ensino da Rede de Ensino Municipal;

V -  1 (um) representante dos diretores 
de escola de desenvolvimento infantil da 
Rede de Ensino Municipal;

VI - 1 (um) representante dos diretores de 
escola da Rede de Ensino Municipal;

VII - 1 (um) representante dos docentes da 
Educação Infantil – Modalidade Creche da 
Rede de Ensino Municipal;

VIII - 1 (um) representante dos docentes da 
Educação Infantil – Modalidade Pré-Esco-
la da Rede de Ensino Municipal;

 IX - 1 (um) representante dos docentes do 
Ensino Fundamental – PEB I da Rede de 
Ensino Municipal;

 X - 1 (um) representante dos docentes do 
Ensino Fundamental – PEB II (Professores 
de Educação Especial) da Rede de Ensino 
Municipal;

 XI - 1 (um) representante dos docentes do 
Ensino Fundamental – PEB II (Professores 
de Inglês e Educação Física) da Rede de 
Ensino Municipal;

XII - 1 (um) representante do Ensino Supe-
rior Municipal;

XIII -1 (um) representante do Ensino Supe-
rior Estadual;

XIV -1 (um) representante do Ensino Supe-
rior Privado;

XV - 1 (um) representante das Instituições 
Privadas de Educação Básica. 

XVI -1 (um) representante dos servidores 
técnico-administrativos da Rede de Ensino 
Municipal.

XVII - 1 (um) representante dos discentes 
do Ensino Superior;

 XVIII - 1 (um) representante das Associa-
ções de Pais e Mestres das Escolas Mu-
nicipais;

XIX - 1 (um) representante dos Conselhos 
de Escola da Rede de Ensino Municipal;

 XX - 1 (um) representante do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente;

XXI - 1 (um) representante do Conselho 
Tutelar;

 XXII - 1 (um) representante do Sindicato 
dos Trabalhadores dos Profissionais Do-
centes;

XXIII - 1 (um) representante do Conselho 
Regional de Psicologia;

XXIV - 1 (um) representante da Ordem dos 
Advogados do Brasil.

§ 1º -  Os membros do Conselho serão 
indicados pelas entidades representativas 
ou por seus pares.

§ 2º - O Secretário Municipal de Edu-
cação e o Dirigente Regional de Ensino se-
rão membros natos do Conselho Municipal 
de Educação.

§ 3º - O Conselho terá um Presidente e um 
Vice-Presidente, com mandato de 2 (dois) 
anos, permitida uma recondução, eleitos 
entre seus pares, em escrutínio secreto.

§ 4º - O Vice-Presidente substituirá o Pre-
sidente em seus impedimentos legais.

§ 5º -  Os membros do Conselho per-
derão seus mandatos assim que deixarem 
de pertencer à categoria da qual são repre-
sentantes.
 
§ 6º - Em casode vacânciadeconse-
lheiro titularousuplente,anomeaçãodo 
substituto será apenas para completar o 
prazo do mandato do substituído.

§ 7º - Cada conselheiro deverá empenhar-
-se em conhecer presente lei, a legislação 
educacional federal,estadual emunicipal 
paradesempenharassuas funções confor-
me as normas do Regimento Interno do 

Conselho Municipal de Educação.

Art. 2º -A nomeação dos membros titula-
res e dos suplentes será feita pelo Prefeito 
para o mandato de 04(quatro) anos, permi-
tida a recondução.

§ 1º-  A cada 2 (dois) anos cessará 
o mandato de 50% (cinqüenta por cento) 
dosconselheiros). 

§ 2º -Na primeira composição do Conse-
lho, o ato de nomeação indicará a metade 
dos conselheiros que terá o mandato de 
dois anos.

Art. 3º - Todos os conselheiros deverão ter 
domicílio em Assis.

Art. 4º -  As funções de conselheiro são 
consideradas de relevante interesse públi-
co municipal e o seu exercício tem priori-
dade sobre o de quaisquer cargos públicos 
municipais de que seja titular o conselhei-
ro, não podendo o gestor público municipal 
dificultar a liberação do servidor, quer seja 
para sua participação em reuniões ou tra-
balhos próprios do colegiado.

Parágrafo Único – Os conselheiros terão 
direito, dentro das normas legais, a trans-
porte e diária quando convocados para 
participar de eventos fora da sede do Mu-
nicípio.

Art. 5º -  O Conselho Municipal de Edu-
cação é órgão colegiado do Sistema Mu-
nicipal de Ensino com funções normativa, 
deliberativa, consultiva, fiscalizadora, pro-
positiva, mobilizadora e de controle social, 
regulamentadas em Regimento próprio, de 
forma a assegurar a participação da socie-
dade na gestão da educação municipal.

§ 1º - As funções normativas e deliberati-
vas são exercidas pela aprovação de nor-
mas para o Sistema Municipal de Ensino 
e deliberações sobre assuntos relativos 
ao processo educacional das instituições 
que o compõem, a serem homologadas e 
executadas pela Secretaria Municipal da 
Educação, contribuindo para elevar a qua-
lidade do ensino. 

§ 2º - A função consultiva é exercida pela 
emissão de pareceres a consultas sobre 
assuntos educacionais de sua competên-
cia, formuladas pela Secretaria Municipal 
da Educação, entidades educacionais de 
âmbito municipal e outras entidades repre-
sentativas, assim como qualquer cidadão, 
de acordo com a lei.

§ 3º - A função fiscalizadora é exercida na 
verificação do cumprimento da legislação 
e das normas educacionais pelas institui-
ções integrantes do Sistema Municipal de 

Educação.

§ 4º - A função propositiva ocorre quando o 
Conselho propõe e oferece sugestões ao-
Executivo em assuntos educacionais.

§ 5º - A função mobilizadora se caracteriza 
pelo estímulo à participação da sociedade 
no acompanhamento e controle da oferta 
dos serviços educacionais.

 § 6º -  A função de controle social prio-
riza o acompanhamento da execução das 
políticas públicas e da garantia do direito 
à educação, demandando soluções aos 
órgãos competentes, quando forem cons-
tatadas irregularidades.

Art. 6º - São competências do Conselho 
Municipal de Educação:

I - fixar normas complementares e 
deliberar, nos termos da lei e das diretri-
zes emanadas pelo Conselho Nacional de 
Educação, sobre:

 a) a educação infantil e o ensino funda-
mental;

b)a autorização de funcionamento e o cre-
denciamento das instituições de ensino 
que integram o Sistema Municipal de En-
sino;

c) a educação infantil e o ensino funda-
mental destinados a educandos com ne-
cessidades especiais;

d) o ensino fundamental destinado a jo-
vens e adultos que a ele não tiveram aces-
so na idade própria;

e) as diretrizes curriculares para a educa-
ção infantil, ensino fundamental, educação 
especial e educação de jovens e adultos;
 
f) os regimentos e as propostas pedagógi-
cas dos estabelecimentos de ensino;
 
g) o acompanhamento e a avaliação da 
execução do Plano Municipal de Educa-
ção;

h) a organização do Calendário Escolar;

II - emitir pareceres sobre a autorização e 
o credenciamento das instituições que in-
tegram o Sistema Municipal de Ensino;

III -acompanhar e fiscalizar, nas institui-
ções do Sistema Municipal de Ensino, o 
cumprimento das disposições constitucio-
nais, legais e normativas em matéria de 
educação. 
 
IV - participar na definição das políticas 
municipais de educação e na discussão 
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do Plano Municipal de Educação, acompa-
nhando sua execução; 

V-  manifestar-se, mediante a emissão 
de pareceres, sobre questões de nature-
za pedagógica que lhe forem submetidas 
pela Secretaria Municipal de Educação ou 
por outras entidades de ensino de âmbito 
municipal;
 
 VI - conhecer a realidade do Município e 
propor ações estratégicas, apartirda aná-
lise de indicadores educacionais e dos 
níveis de desempenho dos alunosda rede 
municipal de ensino;

VII- propor ações para atuar, capacitar, 
atualizar e aperfeiçoar os profissionais da 
educação; 

VIII - acompanhar e avaliar a execução de 
experiências inovadoras na área da educa-
ção municipal; 

IX - acompanhar a aplicação dos recursos, 
de vinculação constitucional, destinados à 
educação;

X -manter intercâmbio com o Conselho 
Nacional de Educação, Conselho Estadual 
de Educação e Conselhos Municipais de 
Educação; 

 XI - definir procedimentos que assegurem 
o regime de colaboração com o Sistema 
Estadual de Ensino; 

XII -elaborar e alterar seu Regimento, a 
ser aprovado em sessão plenária e homo-
logado por ato do Secretário Municipal da 
Educação; 

XIII - exercer outras atribuições previstas 
em lei ou decorrentes de suas funções. 

Art. 7º - As deliberações aprovadas pelo 
Conselho Municipal de Educação entrarão 
em vigor somente após sua homologação 
por ato do Secretário Municipal da Educa-
ção. 

Art. 8º -  As decisões do Conselho Mu-
nicipal de Educação, no âmbito de sua 
competência, deverão ser cumpridas pe-
las autoridades competentes, sob pena de 
responsabilidade a ser apurada por Lei, 
por iniciativa do próprio Conselho.

Art. 9º -Caberá à Secretaria Municipal de 
Educação assegurar as condições neces-
sárias ao funcionamento do Conselho, 
incluída a infraestrutura necessária ao 
atendimento de seus serviços técnicos e 
administrativos. 

Artigo 10 -  As despesas decor-
rentes do funcionamento do Conselho 
Municipal de Educação correrão por conta 
das verbas próprias da Secretaria Munici-
pal da Educação. 

Artigo 11 - A estrutura e o funcio-
namento do Conselho serão estabelecidos 
em Regimento Interno próprio, elaborado 
no prazo de 90 (noventa) dias de sua insta-

lação, aprovado por no mínimo 2/3 de seus 
membros e homologado pela Secretaria 
Municipal de Educação.

Artigo 12 - Esta Lei entrará em vigor na 
data de sua publicação.

Artigo 13 - Revogam-se as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Assis, em 03 de 
Fevereiro de 2012.

ÉZIO SPERA
Prefeito Municipal

MÁRCIO AURÉLIO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Governo e 

Administração
Publicada no Departamento de Admi-
nistração, em 03 de Fevereiro de 2012.

LEI Nº 5.612, DE 03 DE FEVEREIRO DE 
2.012.

Proj. Lei nº 092/2.011 – Autoria: Poder Exe-
cutivo Prefeito Municipal Dr. Ézio Spera

Dá nova redação ao artigo 6º, da Lei nº 
5.483, de 21 de Dezembro de 2.010 que 
Estima a Receita e Fixa a Despesa para o 
exercício de 2.011.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ASSIS:

Faço saber que a Câmara Municipal de 
Assis aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º -   O artigo 6º, da Lei nº 5.483, de 
21 de Dezembro de 2.010, que Estima a 
Receita e Fixa a Despesa para o exercício 
de 2.011, passa a ter a seguinte redação:�

 “Art. 6º - Fica o Poder Executivo autoriza-
do, nos termos da Constituição Federal e 
da Lei nº 4.320 de 17  de Março de 1 964, a 
proceder a abertura de Créditos Adicionais 
Suplementares, durante o exercício, até o 
limite de 20%(vinte por cento), do total das 
despesas fixadas por esta lei, com recur-
sos a que alude o artigo 43 da 4.320/64.”

Art. 2º -     Esta Lei entrará em vigor na data 
de sua publicação.

Art. 3º -     Revogam-se as disposições em 
contrário.

      Prefeitura Municipal de Assis, em 03 de 
Fevereiro de 2.012.
 

ÉZIO SPERA
Prefeito Municipal

MÁRCIO AURÉLIO DE OLIVEIRA
   Secretário Municipal de Governo e 

Administração
            Publicada no Departamento de 
Administração, em 03 de Fevereiro de 

2012.

PORTARIA Nº 26.275/2.012

ÉZIO SPERA, Prefeito do Município de 
Assis, no uso de suas atribuições legais, e 

Considerando que a servidora municipal 
ROSA MARIA ARAÚJO LAIOLA, conta 
com 34 (trinta e quatro) anos, 04 (quatro) 
meses e 03 (três) dias de tempo de contri-
buição conforme certidões expedidas pela 
Prefeitura Municipal de Assis, Prefeitura 
Municipal de Cândido Mota, INSS e Go-
verno do Estado de São Paulo e com 58 
(cinqüenta e oito) anos de idade; 

considerando a solicitação efetuada pela 
servidora requerendo aposentadoria por 
tempo de contribuição;

considerando os documentos constantes 
no processo de aposentadoria         nº 
023/2011 do Instituto de Previdência dos 
Servidores Públicos do Município de Assis 
–Assisprev;

considerando Parecer Jurídico exarado ao 
final do referido processo que deferiu pela 
concessão de aposentadoria à servidora,

RESOLVE:
Conceder aposentadoria por tempo de 
contribuição, com proventos integrais à 
servidora ROSA MARIA ARAÚJO LAIO-
LA, nos termos do Artigo 6º da Emenda 
Constitucional nº 041/2003, sendo que 
seus proventos serão calculados com base 
na Referência 50-C, no cargo de Diretor de 
Escola, acrescido de 27,63% de Adicional 
de Tempo de Serviço e sexta parte e pro-
moção horizontal de 10%, conforme Lei 
Complementar            nº 11/2010, retroagin-
do seus efeitos a partir de 31 de Dezembro 
de 2011.                  
                      
Prefeitura Municipal de Assis, em 17 de Ja-
neiro de 2012.

ÉZIO SPERA
Prefeito Municipal

MÁRCIO AURÉLIO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Governo e 

Administração

ONÉSIMO CANOS SILVA JÚNIOR
Diretor Presidente

DECRETO LEGISLATIVO Nº 281, DE 31 
DE JANEIRO DE 2.012

(Proj. Dec. Legisl. nº 10/2011, do Ver. Edu-
ardo de Camargo Neto e demais Vereado-
res)

OUTORGA O TITULO HONORÍFICO DE 
CIDADÃO ASSISENSE AO PROFESSOR 
GEORGES HAUER.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICI-
PAL DE ASSIS, no uso de suas atribuições 
legais e de conformidade com o que dis-
põe o Artigo 31, Inciso III, da Lei Orgânica 
do Município de Assis, promulga o seguin-
te DECRETO LEGISLATIVO:

Art. 1º.  Fica outorgado ao Professor Ge-
orges Hauer  o Título Honorífico de Cida-
dão Assisense.

Parágrafo Único. O presente título é confe-
rido ao homenageado, em reconhecimento 
aos relevantes serviços prestados nas áre-
as de Educação, do esporte e do comércio.
 
Art. 2º. A entrega do Título, objeto deste 
Decreto Legislativo, dar-se-á em Sessão 
Solene a ser determinada pela Presidência 
da Mesa.

Art. 3º. As despesas decorrentes com a 
execução deste Decreto Legislativo, corre-
rão por conta das dotações orçamentárias 
próprias.

Art. 4º. Este Decreto Legislativo entrará 
em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º. Revogam-se as disposições em 
contrário.

CÂMARA MUNICIPAL DE ASSIS, EM 31 
DE JANEIRO DE 2012

CÉLIO FRANCISCO DINIZ
Presidente

Publicado e Registrado na Câmara 
Municipal de Assis, em 31 de Janeiro 

de 2.012
Marina Ambrozio Rocha da Mata

Diretora da Câmara

ATOS OFICIAIS 
DO PODER 

LEGISLATIVO
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