
LEI Nº 5.759, DE 05 DE JUNHO DE 
2.013.

Proj. Lei nº 37/13  - Autoria: Vereadores Pau-
lo Mattioli Junior, Bento Carlos de Oliveira, 
Edson de Souza e Valmir Dionizio.
 
Dispõe   sobre denominação de Rua Amélia 
Burali Moreli  à  Rua “Cinco” do Loteamento 
“Park Bambu”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ASSIS:

Faz saber que a Câmara Municipal de Assis 
aprova e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º -  A Rua “Cinco”, localizada no Lote-
amento “Park Bambu”, passa a denominar-
-se Rua “Amélia Burali Moreli”.

Art. 2º -  A placa indicativa do nome da via 
pública deverá ser fixada no prazo de 60 
(sessenta) dias, contados da promulgação 
da presente Lei, conforme o que dispõe a 
Lei nº 095, de 10 de agosto de 1.992.

Art. 3º -  As despesas decorrentes com 
a execução da presente Lei correrão por 
conta de dotações orçamentárias próprias, 
suplementadas se necessário.

Art. 4º -  Esta Lei entrará em vigor na data 
de sua publicação.

Art. 5º -  Revogam-se as disposições em 
contrário.
    
                  Prefeitura Municipal de Assis, em 
05 de Junho 2.013.

RICARDO PINHEIRO SANTANA
Prefeito Municipal

FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e 

Administração
Publicada no Departamento de Admi-
nistração, em 05 de Junho de 2.013.

LEI Nº 5.760, DE 05 DE JUNHO DE 
2.013.

Proj. Lei nº 42/13- Autoria dos Vereadores: 
Valmir Dionizio, Paulo Mattioli Junior,
Carlos Bento de Oliveira e Edson de Souza. 

Dispõe sobre denominação de Estrada Rural 
“Alderano Cunha, à Estrada Rural ASS-70, 
que dá acesso ao Bairro Rural do Cervinho.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ASSIS:

                  Faz saber que a Câmara Mu-
nicipal de Assis aprova e ele sanciona a 
seguinte Lei:

Art. 1º -   A Estrada Rural ASS-70, que dá 
acesso ao Bairro Rural do Cervinho, passa 
a denominar-se “Estrada Rural Alderano 
Cunha”.

Art. 2º -   A placa indicativa do nome da 
estrada deverá ser fixada no prazo de 60 
(sessenta) dias, contados da promulgação 
da presente Lei, conforme o que dispõe a 
Lei nº 095, de 10 de agosto de 1.992.

Art. 3º -  As despesas decorrentes com 
a execução da presente Lei correrão por 
conta de dotações orçamentárias próprias, 
suplementadas se necessário.

Art. 4 -  Esta Lei entrará em vigor na data 
de sua publicação.

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

                 Prefeitura Municipal de Assis, em 
05 de Junho 2.013.

RICARDO PINHEIRO SANTANA
Prefeito Municipal

FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e 

Administração
Publicada no Departamento de Admi-
nistração, em 05 de Junho de 2.013.

TERMO DE PERMISSÃO DE USO N.º 
03/2013

Que entre si celebram o Município de Assis 
e a Fazenda do Estado de São Paulo, des-
tinado ao uso, a título precário, de imóvel 
para funcionamento do Ambulatório Médico 
de Especialidades – AME.

           O MUNICÍPIO DE ASSIS, com sede 
na Avenida Rui Barbosa n° 926, inscrita no 
CNPJ sob o n° 46.179.941/0001-35, nesta 
cidade de Assis, Estado de São Paulo, neste 
ato representado por seu Prefeito Municipal, 
senhor RICARDO PINHEIRO SANTANA, 
brasileiro, solteiro, advogado, portador do 
RG n° 23.286.679-1/SSP-SP e do CPF n° 
250.627.878-82, residente e domiciliado 
nesta cidade de Assis, aqui designado de 
PERMITENTE e de outro lado, a FAZENDA 
DO ESTADO DE SÃO PAULO, representa-
da por VLAMIR MENEGUINI, Procurador 
do Estado de São Paulo, da Procuradoria 
Regional de Marília, portador do RG nº 

8.520.371-3, CPF nº 038.286.578/26, Chefe 
da Procuradoria Seccional de Assis, com 
sede na Avenida Rui Barbosa, nº 2325, 
nesta cidade de Assis, SP, doravante deno-
minado PERMISSIONÁRIA, celebram entre 
si, nos termos do § 2º, do art. 122, da Lei 
Orgânica do Município de Assis e Decreto 
Municipal nº 6.022, de 25 de agosto de 
2011, e Decreto Estadual nº 58.828, de 28 
de dezembro de 2012, o presente TERMO 
DE PERMISSÃO DE USO, a título precário 
e gratuito, por prazo indeterminado, que re-
gerá pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA
Do Objeto

O objeto deste Termo é a Permissão de Uso, 
por prazo indeterminado e a título precário 
e gratuito, do imóvel objeto das Matrículas 
n.º 33.155, 42.673, 44.192, 52.108 e 44.191, 
localizado no quarteirão formado pelas Ruas 
Elias Machado de Pádua, Joaquim Nabuco, 
Carlópolis e Lopes Trovão, de propriedade 
do Permitente, destinado à Secretaria Es-
tadual de Saúde visando à instalação do 
Ambulatório Médico de Especialidade-AME, 
no Município de Assis, cadastrado no Setor 
002, Quadra 271, Vila Santa Rita, de con-
formidade com o desenho 6.051, elaborado 
pela Secretaria Municipal de Planejamento, 
Obras e Serviços, que fica fazendo parte 
integrante deste Termo.

CLÁUSULA SEGUNDA
Da Destinação

O local ora permitido o uso, destina-se 
a execução de serviços de assistência à 
saúde pela Permissionária por meio do 
funcionamento do Ambulatório Médico de 
Especialidades-AME, a quem compete sua 
operação e funcionamento, junto à popu-
lação da região, buscando melhorias da 
qualidade de vida, estimulando e apoiando 
a defesa dos interesses da comunidade.

Parágrafo único- A Permissionária não po-
derá sob qualquer pretexto ou fundamento, 
ceder ou transferir a presente permissão, 
nem sublocar ou emprestar o imóvel, no 
todo ou em parte.

CLÁUSULA TERCEIRA
Das Obrigações dos Partícipes

 
Para a consecução do objeto estabelecido 
neste Termo, constituem obrigações:

 A – Da Permissionária:
           
I - Manter em perfeitas condições de con-
servação, funcionamento, higiene e limpeza 
a edificação, para restituí-lo quando findo 

ou rescindido este Termo, sem direito a 
retenção ou indenização por quaisquer 
benfeitorias, ainda que necessárias, as 
quais ficarão desde logo, incorporadas ao 
imóvel, ora citado;

II - Satisfazer, por sua conta, a todas as 
exigências do Poder Público, atinentes ao 
imóvel ora permitido e que decorram das 
atividades ali exercidas.

III - Autorizar ao Permitente, quando este 
entender conveniente, o exame e vistoria 
do imóvel ora permitido o uso;

IV - Pagar, pontualmente, todas as despe-
sas de consumo de energia elétrica, água, 
utilização de esgoto, telefone e outras, 
quaisquer que seja a forma de cobrança 
ou lançamento, relativas ao imóvel ora 
permitido;
 
            VII - efetuar o pagamento de todos 
os tributos que incidam ou venham a incidir 
sobre o imóvel permitido.

B – Do Permitente:

I - outorgar à Permissionária o presente 
Termo de Permissão de uso, por prazo 
indeterminado e a título precário e gratuito, 
do imóvel objeto das Matrículas n.º 33.155, 
42.673, 44.192, 52.108 e 44.191, localizado 
no quarteirão formado pelas Ruas Elias 
Machado de Pádua, Joaquim Nabuco, 
Carlópolis e Lopes Trovão, de propriedade 
do Permitente, cadastrado no Setor 002, 
Quadra 271, Vila Santa Rita, descrito e 
destacado no desenho nº 6.051 e memorial 
descritivo, ambos elaborados pelo Departa-
mento Planejamento e Projetos da Prefeitura 
Municipal de Assis.

II - examinar e vistoriar o imóvel ora permi-
tido o uso, de forma que seja assegurado 
o alcance do objetivo definido na Cláusula 
Segunda.

CLÁUSULA QUARTA
Das Modificações

Quaisquer modificações que a Permissio-
nária pretenda fazer no imóvel, dependerá 
de prévia autorização do Permitente e tais 
modificações embora autorizadas na forma 
supra citada, correrão por conta e risco da 
Permissionária, ficando incorporadas ao 
imóvel, sem caber o direito de retenção ou 
indenização.

CLÁUSULA QUINTA
Dos Recursos Humanos
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Os recursos humanos utilizados pela Per-
missionária para cumprimento das obriga-
ções ajustadas neste instrumento, na con-
dição de empregado, funcionário, autônomo, 
empreiteiro ou contratado a qualquer título, 
não terão qualquer vinculação em relação 
ao Permitente, ficando a cargo exclusivo 
da Permissionária a integral responsabili-
dade no que se refere a todos os direitos, 
mormente as obrigações de natureza fiscal, 
trabalhista, tributária e previdenciária, inexis-
tindo solidariedade entre ambos.

CLÁUSULA SEXTA
Da Reversão

O não cumprimento das obrigações assumi-
das determinará a revogação do presente 
Termo sem direito a qualquer indenização, 
independentemente de interpelação e/ou 
notificação judicial ou extrajudicial.

A reversão dar-se-á, se a Permissionária:

I - alienar o imóvel ou desviar a finalidade do 
projeto Original, mesmo que parcialmente, 
sem anuência do Permitente;
          
            II - deixar o imóvel ocioso, pelo período 
de 6 (seis) meses

III - subdividir o imóvel, dando ao mesmo 
outra destinação.

CLÁUSULA SÉTIMA
Da Denúncia ou Rescisão

O presente TERMO DE CONCESSÃO DE 
USO poderá ser denunciado a qualquer 
tempo, unilateralmente, mediante comunica-
ção por escrito, com antecedência mínima 
de 180 (cento e oitenta) dias, ou rescindido 
por acordo entre os partícipes, ou, ainda, por 
descumprimento das cláusulas e condições 
estabelecidas ou por superveniência de 
legislação que o torne inexeqüível, respon-
dendo os mesmos pelas obrigações até 
então assumidas.

CLÁUSULA OITAVA
Da Vigência e Alterações

A vigência do presente instrumento iniciar-
-se-á na data de publicação de seu extrato 
em órgão oficial da Municipalidade de Assis, 
e vigência com prazo indeterminado, consti-
tuindo-se as alterações ajustadas em objeto 
de Termos Aditivos, que daquele serão parte 
integrante para todos os efeitos e direitos.

CLÁUSULA NONA
Da Publicação

A publicação resumida do presente TERMO 
DE PERMISSÃO DE USO será efetivada 
por extrato em órgão da Imprensa Oficial 
do Município de Assis.

CLÁUSULA DÉCIMA
Do Foro

As partes elegem o foro da Comarca de 
Assis – SP, para dirimir quaisquer dúvidas 
ou litígios que porventura possam surgir da 
execução do presente Termo de Permissão.
    
E, por estarem ambas as partes de pleno 
acordo com as disposições estabelecidas 
neste Termo de Permissão de Uso e a 
cumprirem fielmente as normas legais e 
regulamentares pertinentes, assinam o 
presente em 3 (três) vias de igual efeito e 
teor, na presença de duas testemunhas, 
abaixo indicadas.
               
Prefeitura Municipal de Assis, em 27 de 
março de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS
Permitente

RICARDO PINHEIRO SANTANA
Prefeito Municipal

FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
Permissionária

VLAMIR MENEGUINI
Procurador do Estado

TESTEMUNHAS:

Nome: 
RG.:

Nome: 
RG.:

COMUNICADO
Ref.: Processo 41/13 - Edital 2.770/13 – 
Tomada de Preços 6/13 - Contratação de 
serviços com fornecimento de materiais 
para retífica de motores de veículos e má-
quinas municipais. Habilitadas: CALDEIRA & 
BARBOSA – MOTORES E BOMBAS LTDA 
- EPP.; DIPOL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS 
OURINHOS LTDA. – EPP.; J. D. MOTORES 
DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS ASSIS LTDA. 
– EPP.; REMOKAR RETÍFICA DE MOTO-
RES LTDA. - ME.; RETILIDER RETIFICA DE 
MOTORES LTDA. - EPP; e, TIETÊ TRUCK 
COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS 
LTDA. – ME. Aberto Prazo Recursal. Se não 
houver recurso fica desde já marcada a data 
de 19.06.2013 às 09:30 horas.
Assis (SP), 05 de junho de 2013.

Eliane Aparecida Gomes
Presidente da Comul

Faça sua parte
como um  bom cidadão,
contribua com o Meio Ambiente.
Pilhas, baterias de telefone celular, agendas 
eletrônicas, etc, além de lâmpadas fluorescentes 
(lâmpadas brancas) representam grande risco à 
saúde humana e ao meio ambiente se descartadas 
de maneira inadequada

LICITAÇÃO
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