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ATOS OFICIAIS DO PODER executivo
LEI Nº 5.663, DE 20 DE JUNHO DE 2.012.
Proj. Lei nº 051/2.012 – Autoria: Vereadora - Ana Santa Ferreira Alves
Dispõe sobre a criação do Banco Municipal de Sangue de Cordão Umbilical e Placentário, seu respectivo cadastro
e dá providências correlatas.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ASSIS:

COMUNICADO DE LICITAÇÃO ABERTA
Ref.: Processo 059/12 - Edital 2755/12 – Concorrência 2/12 – Alienação de Imóveis - Encerramento: 09:00 horas do dia
23/07/2012. Íntegra do Edital no Departamento de Licitações, na Rua Floriano Peixoto, 148, 2° andar, Assis(SP), e no
endereço http://www.assis.sp.gov.br. Informações: (18) 3322-2574.
Assis (SP), 18 de junho de 2012.
Vágner Nunes Dourado – Presidente da Comul

Faz saber que a Câmara Municipal de Assis aprova e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º Fica autorizado o Executivo Municipal a criar o Banco Municipal de Sangue de Cordão Umbilical de
Neonatos e o respectivo cadastro.
Art. 2º A presente lei tem a finalidade de oferecer suporte às atividades de assistência e pesquisa em terapia
celular, principalmente no que diz respeito à manipulação e armazenamento de células destinadas a transplantes
em pacientes com doenças Onco-hematológicas.
Art. 3° Serão disponibilizados recursos humanos, equipamentos, materiais e insumos pela Secretaria Municipal
da Saúde.
Art. 4º - Os valores despendidos pela utilização do Banco Municipal de Sangue de Cordão Umbilical de recém-nascidos serão gerenciados pela Secretaria Municipal da Saúde.
Art. 5º Compete ao Banco Municipal de Sangue de Cordão Umbilical de neonatos:
Icentralizar o recebimento do material coletado pelos hospitais da rede pública que
procedam intervenções em parturientes;
II realizar o controle de qualidade do material coletado, bem como, elaborar normas
técnicas adequadas e seguras para esse fim;
III - participar das atividades de ensino, pesquisa e desenvolvimento de recursos humanos, de modo
articulado com os demais órgãos da Secretaria Municipal da Saúde, para a formação e reciclagem de recursos
humanos especializados;
IV - promover a integração de estruturas públicas que compõem a rede municipal de hematologia,
hemoterapia e, referentemente à matéria ora regulamentada, e sua articulação com as estruturas filantrópicas de
menor complexidade;
Vprestar assessoramento técnico, nos assuntos relacionados à matéria ora regulamentada,
aos órgãos responsáveis pelas atividades de vigilância sanitária;
VI implantar medidas imediatas para a elaboração de cadastro, pormenorizado e informatizado, da origem e do material coletado propriamente dito a ser disponibilizado no site da Secretaria Municipal da
Saúde.
Art. 6º Fica proibida a utilização, a qualquer título, do material coletado e armazenado no Banco criado pela
presente Lei, fora dos padrões das normas federais que regulamentam a matéria.
Art. 7º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, no que couber, no prazo de 90 (noventa) dias, a
contar de sua publicação.
Art. 8º -

Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 9º -

Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Assis, em 20 de Junho de 2.012.

ÉZIO SPERA
Prefeito Municipal
MÁRCIO AURÉLIO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Governo e Administração
Publicada no Departamento de Administração, em 20 de Junho de 2.012.
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EDITAL Nº 41/2.012

DECRETO Nº 6.154, DE 05 DE JUNHO DE 2.012.
Coloca à disposição da Justiça Eleitoral servidores e dependências dos estabelecimentos da Rede Municipal de Ensino,
com vistas ao pleito de 7 de outubro de 2012, em primeiro turno e 28 de outubro de 2012, em segundo turno, se houver.

A Comissão Organizadora e Fiscalizadora do Concurso Público nº. 02/2012, aberto através do Edital nº
17/2.012, torna público para o conhecimento de DANIELE ANDRIOLO CHIQUETO que a prova prática da candidata para
o cargo de Ajudante de Produção, foi remarcada para o dia 22 de Junho, do corrente, na FEMA – Fundação Educacional
do Município de Assis – Boco 4 – sala 45, às 14h00, devendo a mesma se apresentar, no local, munida de documento de
identificação com foto. A designação de nova data para a realização da prova prática da candidata foi feita em cumprimento
a determinação judicial, constante do Mandado de Segurança nº 8879-4/2.012.
Prefeitura Municipal de Assis, em 20 de Junho de 2.012.
FLÁVIO HERIVELTO MORETONI EUGÊNIO
Presidente da Comissão

ÉZIO SPERA, Prefeito do Município de Assis, no uso de suas atribuições legais e em atenção ao disposto no
Código Eleitoral, Lei Federal nº 4.737, de 15 de julho de 1965,
D E C R E T A:
Art. 1º - Ficam colocados à disposição da Justiça Eleitoral da 15ª e 290ª Zonas Eleitorais, nos termos do § 2º, do
artigo 135, do Código Eleitoral, as dependências dos prédios dos estabelecimentos de ensino, abaixo relacionados, para
instalação de Mesas Receptoras de Votos e Mesas Receptoras de Justificativas, no pleito de 07 de outubro de 2012, em
primeiro turno, e 28 de outubro de 2012, em segundo turno, se houver, assim como os servidores administrativos, docentes
e diretores das escolas, a saber:
EMEF “Lucas Thomas Menk”
EMEF “Alides Celeste Razaboni Carpentieri”
EMEIEF “Profª. Maria José da Silva Valverde”
EMEIF “ Prof. “João de Castro”
EMEIF “Dr. João Mendes Júnior”
EMEIF “João Luiz Galvão Ribeiro”
EMEIF “Darcy Ribeiro”
EMEIF “Prof. Manoel Simões”
EMEIF “Henrique Zollner Neto”
EMEIF “Profª Angélica Amorim Pereira”
EMEIF “Guiomar Namo de Mello”

COMUNICADO

A Secretaria Municipal da Saúde torna público, que realizará AUDIÊNCIA PÚBLICA, referente ao 1º quadrimestre
de 2012. A Audiência será realizada nas dependências da Câmara Municipal de Assis, localizada na Rua José Bonifácio
nº 1001, com início as 10:00 horas do dia 26 de junho de 2012

Prefeitura Municipal de Assis, 20 de junho de 2012.
Carlos Sérgio Dias Paião
Secretário da Saúde

PORTARIA Nº 26.530/2012.

Art. 2º - As dependências dos prédios dos estabelecimentos de ensino requisitados pelos Juízes Eleitorais deverão estar
à disposição das autoridades requisitantes a partir das 8 (oito) horas dos dias 5 de Outubro de 2.012, em primeiro turno e
26 de outubro de 2.012, em segundo turno, se houver, com observância do seguinte cronograma:
I - dias 5 e 6 de outubro, sexta-feira e sábado, em primeiro turno, e dias 26 e 27 de outubro de 2.012, sexta-feira e sábado,
em segundo turno, se houver, para montagem das seções, orientação e treinamento do pessoal das escolas para o
dia do pleito, recepção das urnas e vistoria dos prédios;
IIdia 7 de outubro de 2.012, domingo, em primeiro turno e dia 28 de outubro de 2.012, domingo, em segundo turno, se houver, emprego do pessoal das escolas, na tarefa de orientação e fluxo dos eleitores no interior do prédio.
Parágrafo único - O pessoal aludido no inciso II, deste artigo, deverá ser distribuído em turnos, a partir das 7 (sete) horas, a
fim de que a prestação de orientação ao público não sofra interrupções, assegurado o dever de votar na respectiva seção.

ÉZIO SPERA, Prefeito do Município de Assis, no uso de suas atribuições legais, e
Considerando que a servidora municipal TERESINHA SIMILI DOS SANTOS SILVA, conta com 57 (cinqüenta
e sete) anos de idade e conforme certidão expedida pela Prefeitura Municipal de Assis conta com 08 (oito) anos e 07 (sete)
meses e 16 (dezesseis) dias de tempo de contribuição;
considerando que a servidora foi considerada incapacitada para exercer as atividades laborativas conforme
laudo médico comprovado pela junta médica do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Assis;
considerando os documentos constantes no processo nº 042/2011 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 invalidez, com proventos proporcionais de 08/30 avos à servidora TERESINHA
SIMILI DOS SANTOS SILVA, nos termos do Artigo 40, § 1º, inciso I, da Constituição Federal, combinado com o Artigo 13
e incisos, alínea “b” da Lei Complementar nº 014/06, sendo que seus proventos serão calculados com base na Referência
30-F, no cargo de Professor de Educação Básica – PEB I – Educação Infantil - 25 horas, acrescido de 5% de Adicional de
Tempo de Serviço a partir de 30 de Abril de 2012.
Prefeitura Municipal de Assis, em 30 de Abril de 2012.
ÉZIO SPERA
Prefeito Municipal
MÁRCIO AURÉLIO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Governo e Administração
ONÉSIMO CANOS SILVA JÚNIOR
Diretor Presidente
Esta publicação prevalece sobre a do dia 11.05.2012

Art. 3º Os servidores administrativos, docentes e Diretores de Escolas dos estabelecimentos de ensino requisitados
ficam obrigados a comparecer ao serviço nos dias 5 e 6 de outubro, sexta-feira e sábado, em primeiro turno, assim como
nos dias 26 e 27 de outubro de 2.012, sexta-feira e sábado, em segundo turno, se houver, às 8 (oito) horas, para montagem
e preparação das seções eleitorais e mesas receptoras de justificativas, localização das cabinas, colocação de cartazes
indicativos e outras providências, de acordo com a orientação previamente recebida da Justiça Eleitoral, quando da entrega
do material próprio e recepção das urnas.
Parágrafo único – Os servidores e os Diretores deverão aguardar, nos dias 6 de Outubro, de 2.012,sábado, em primeiro
turno e 27 de outubro, de 2.012 sábado, em segundo turno, se houver, a vistoria a ser feita no prédio por funcionários
designados pelo Juiz Eleitoral.
Art. 4º -

Cabe ao Diretor do estabelecimento de ensino requisitado:

Iresponsabilizar-se, pessoalmente, pelo recebimento do material e das urnas que lhe serão entregues, mediante
recibo, bem como pela respectiva guarda, a partir das 8 (oito) horas dos dias 6 de outubro de 2.012, sábado, em primeiro
turno e 27 de outubro de 2.012, sábado, em segundo turno, se houver;
IIprovidenciar a entrega, aos membros das mesas receptoras de votos e das mesas receptoras de justificativas,
do material e respectiva urna a eles destinados;
IIIadotar providências para que, nos dias 7de outubro2.012, em primeiro turno e 28 de outubro de 2.012, em
segundo turno, se houver, o prédio esteja à disposição da Justiça Eleitoral para votação a partir das 6 (seis) horas, bem
como cuidar de seu fechamento, quando do encerramento dos trabalhos;
IV-

dar ciência dos termos deste decreto a cada servidor convocado.

Art. 5º -

Aos servidores que, nos termos deste decreto, prestarem serviços à Justiça

Eleitoral nos dias 5, 6 e 7 de outubro de 2012, em primeiro turno e 26, 27 e 28 de outubro de 2012, em
segundo turno, se houver, fica assegurado um dia correspondente de dispensa de ponto, a cada 7 ( sete ) horas trabalhadas
para gozo até 31 de Dezembro de 2.013, a ser usufruído mediante autorização de seu superior imediato e atendida a
conveniência do serviço.
Art. 6º - O Dirigente Regional de Ensino, o Secretário Municipal de Educação, os Supervisores de Ensino e demais
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autoridades escolares deverão prestar a mais ampla colaboração à Justiça Eleitoral, providenciando, se for o caso,
remanejamento de pessoal.
Art. 7º cabíveis.

A inobservância das determinações previstas neste decreto sujeitará os infratores às medidas disciplinares

Art. 8º -

Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 9º -

Revogam-se as disposições em contrário.
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Assis, quarta-feira, 20 de junho de 2012
Prefeitura Municipal de Assis, em 05 de Junho de 2012.
ÉZIO SPERA
Prefeito Municipal
MÁRCIO AURÉLIO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Governo e Administração
Publicado no Departamento de Administração, em 05 de Junho de 2.012.
Esta publicação prevalece sobre a do dia 11.06.2012.

