
A Secretaria Municipal da Saúde torna pú-
blico, que realizará AUDIÊNCIA PÚBLICA, 
referente ao 1º quadrimestre de 2013.
A Audiência será realizada nas dependên-
cias da Câmara Municipal de Assis, locali-
zado na Rua José Bonifácio nº 1001 , com 
início as 10h do dia 27 de junho de 2013.

Prefeitura Municipal de Assis, 17 de junho 
de 2013.

DENISE FERNANDES CARVALHO
SECRETÁRIA DA SAÚDE

DECRETO N° 6.356, DE 20 DE JUNHO 
DE 2.013.

   
Regulamenta a Lei nº 4.932, de 25 de 
Janeiro de 2.007 e sua alteração, que ins-
tituiu o Programa de Inclusão Social pelo 
Trabalho no Município de Assis e dá outras 
providências.

RICARDO PINHEIRO SANTANA, Prefeito 
do Município de Assis, no uso de suas 
atribuições legais e em especial aos dispo-
sitivos da Lei nº 4932, de 25 de Janeiro de 
2.007 que instituiu o Programa de Inclusão 
Social pelo Trabalho no Município de Assis, 
alterada pela Lei nº 5.764, de 19 de junho 
de 2013,

Considerando que, com a experiência 
acumulada pela equipe responsável pela 
consecução do Programa no Município, 
verifica-se a necessidade de revisão e atuali-
zação de procedimentos visando aperfeiçoar 
e melhor atender os futuros beneficiários, 
com justiça social,

Considerando que, a legislação pertinente e 
as normas aplicáveis em âmbito estadual e 
federal, definem a promoção da integração 
ao mundo do trabalho por meio de ações de 
inclusão produtiva e de qualificação profis-
sional, como forma de combater situações 
de pobreza e de vulnerabilidade,

DECRETA:
Art. 1º-  Para atendimento do Programa de 
Inclusão Social pelo Trabalho do Município 
de Assis será aberto um cadastro reserva de 
inscritos no âmbito da Administração Direta 
e Indireta, para recebimento de um auxílio 
pecuniário no valor correspondente a até no 
máximo 1 (um) salário mínimo nacional vi-

gente, à pessoa que preencha os requisitos 
para habilitação impostos pela Lei nº 4.932, 
de 25 de Janeiro de 2.007, a saber:

I- estar desempregado há mais de 
3 (três) meses, ou não ter acumulado nos 
últimos 36 (trinta e seis) meses, mais de 
3 (três) meses de registro em Carteira de 
Trabalho;

II- pertencer à família de baixa renda, 
cujos membros tenham rendimento bruto 
mensal “per capita” igual ou inferior a 50% 
(cinqüenta por cento) do salário mínimo na-
cional vigente, computando-se a totalidade 
dos rendimentos brutos dos membros da 
família, oriundos do trabalho e/ou de outras 
fontes de qualquer natureza, incluindo-se 
os benefícios e valores concedidos por 
órgãos públicos ou entidades particulares, 
excetuando o benefício instituído por este 
Programa;

III- Não auferir rendimentos brutos 
mensais que ultrapassem o valor corres-
pondente a 50% (cinqüenta por cento) do 
salário mínimo nacional vigente, na hipótese 
de não possuir família, excetuando apenas 
o benefício instituído por este Programa;

IV- Assinar Termo de Compromisso 
e Responsabilidade, declarando ter conhe-
cimento das regras do Programa, às quais 
se sujeitará sob pena de sofrer as sanções 
previstas no art. 9º, parágrafos 1º e 2º, da 
Lei nº 4.932 de 25 de Janeiro de 2.007.

Parágrafo Único -  Os selecionados constan-
tes do Cadastro Reserva a que se refere o 
caput, serão convocados para participarem 
do Programa, obedecendo-se a ordem de 
classificação de conformidade com os crité-
rios previstos no artigo 2º, de acordo com a 
necessidade e a disponibilidade de recursos 
financeiros pela Administração Municipal.

Art. 2º-   Serão observados os critérios 
abaixo descritos, pela ordem, para seleção 
dos inscritos para o Programa de Inclusão 
Social pelo Trabalho:

I-  menores faixas de renda bruta 
familiar “per capita”; 
II-  famílias com maior número de 
filhos e/ou dependentes;
III-  famílias mono parentais; 
IV-  famílias com dependentes idosos 
ou portadores de necessidades especiais; 
V-  condições de moradia.

Parágrafo Único -  O cadastro terá validade 
de 2 (dois) anos, prorrogável pelo mesmo 
período.

 Art. 3º-   A contrapartida para recebimento  
dos benefícios será por meio da realização 
de tarefas, que consistirão nas seguintes 
atividades, classificadas de acordo com 
suas características como Atividades I e Ati-
vidades II, cuja opção deverá ser declarada 
pelo interessado no ato da inscrição para 
participação do Programa:

               I-  As Atividades I, a serem 
desenvolvidas sob supervisão, serão as 
seguintes: 
 
a)   capinação e erradicação de vege-
tação rasteira em vias públicas, pavimenta-
das ou não e demais logradouros públicos;

b)  plantio, cultivo e poda de árvores 
e de grama em áreas verdes do Município, 
parques e praças municipais, incluindo o 
recolhimento do material;

c)  manutenção dos sistemas de 
drenagem, consistindo na limpeza e deso-
bstrução de bocas de lobo, ramais e galerias 
de águas pluviais;

d)  recuperação de pavimento em 
vias públicas;
 
II-  As Atividades II, a serem desen-
volvidas sob supervisão, serão as seguintes:

a) varrição dos locais capinados e a agluti-
nação dos resíduos para posterior remoção;

b)  limpeza, higienização e organiza-
ção em próprios municipais;

c) reprografia;

d) apoio operacional e tarefas corre-
latas.

§ 1º- A distribuição das tarefas a serem 
desenvolvidas, classificadas como Ativida-
des I e Atividades II, será determinada pela 
Secretaria Municipal respectiva, de acordo 
com a necessidade da Administração, 
obedecendo-se a opção feita pelo interes-
sado ao Programa, na forma do caput deste 
artigo. 

§ 2º- Outras atividades poderão ser 
desenvolvidas pelos participantes do Pro-

grama, desde que não exijam qualificação 
específica, se enquadrem aos princípios 
do Programa e sejam consideradas neces-
sárias às Secretarias Municipais, mediante 
justificativa fundamentada.
 
Art. 4º-  A carga horária das atividades 
do Programa será de 40 (quarenta) horas 
semanais já incluídas aquelas destinadas à 
frequência previstas nos Incisos I, II e III do 
artigo 2º, da Lei nº 4.932, de 25 de Janeiro 
de 2.007 e sua alteração.

Art. 5º-  Os benefícios previstos na Lei nº 
4.932 de 25 de janeiro de 2007 e sua alte-
ração, terão a duração de 12 (doze) meses, 
podendo ser prorrogados por mais 12 (doze) 
meses desde que mantidas as condições 
que ensejaram a inclusão do beneficiário no 
Programa e cumpridas as cláusulas do Ter-
mo de Compromisso e Responsabilidade.   
Art. 6º-  Este Decreto entra em vigor na 
data de sua publicação.

Art. 7º- Revogam-se as disposições em 
contrário, em especial o Decreto nº 5.967 
de 16 de março de 2011. 

                Prefeitura Municipal de Assis, 20 
de junho de 2.013.

RICARDO PINHEIRO SANTANA
Prefeito Municipal

FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e 

Administração
Publicado no Departamento de Admi-
nistração, em 20 de Junho de 2.013

EDITAL Nº 27/2.013

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS, 
por intermédio da Secretaria Municipal de 
Assistência Social, torna público aos inte-
ressados, nos termos da Lei nº 4.932, de 
25 de Janeiro de 2.007, alterada pela Lei nº 
5.764, de 19 de junho de 2013 e do Decreto 
nº 6.356 de 20 de junho de 2.013, que estão 
abertas as inscrições para participação do 
PROGRAMA DE INCLUSÃO SOCIAL PELO 
TRABALHO.

1. Os interessados em participarem do Pro-
grama atuarão nas seguintes áreas:

1.1 – Atividades I, a serem desenvolvidas 
sob supervisão, a saber: 
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a) capinação e erradicação de vege-
tação rasteira em vias públicas, pavimenta-
das ou não e demais logradouros públicos;
b)  plantio, cultivo e poda de árvores 
e de grama em áreas verdes do Município, 
parques e praças municipais, incluindo o 
recolhimento do material;
c)  manutenção dos sistemas de 
drenagem, consistindo na limpeza e deso-
bstrução de bocas de lobo, ramais e galerias 
de águas pluviais;
d)  recuperação de pavimento em 
vias públicas.
 
2.2 Atividades II, a serem desenvolvidas sob 
supervisão, a saber:

a)  varrição dos locais capinados e 
a aglutinação dos resíduos para posterior 
remoção;
b)  limpeza, higienização e organiza-
ção em próprios municipais;
c)  reprografia;
d)  apoio operacional e tarefas corre-
latas.

2.  Das Inscrições:   
2.1. As pessoas interessadas em participar 
do Programa deverão se inscrever, no perí-
odo de 24 a 28 de junho de 2.013.

2.2.  Horário: das 13 às 17hs. Serão 
distribuídas no máximo 400 (quatrocentas) 
senhas                   por dia.

2.3    Local da inscrição: Cine Municipal 
Piracaia, situado na Rua Brasil, nº 15, Centro 
– Assis-SP. 

3.     Das Vagas:
3.1. Estarão abertas (duzentos e 
cinqüenta) vagas para compor um cadastro 
reserva, a fim de ser utilizada quando da 
necessidade.

3.2.  Do total das vagas previstas, ha-
vendo interessados e atividades compatíveis 
serão destinadas 5 % (cinco por cento) para 
portadores de deficiência.

4.      Dos Requisitos: 
4.1.   Ter idade igual ou superior a 18 anos.
4.2.   Comprovar residência e domicílio no 
Município de Assis.

4.3.  Estar desempregado há mais de 3 (três) 
meses, ou não ter acumulado nos últimos 
36 (trinta e seis) meses mais de 3 (três) 

meses de registro de trabalho em Carteira 
de Trabalho, consecutivos ou não;

4.4.  Renda bruta familiar, per capita, 
igual ou menor que 50% (cinquenta por 
cento) do salário mínimo nacional.

4.5.  Assinar Termo de Compromisso e 
Responsabilidade, declarando ter conheci-
mento das regras do Programa de Inclusão 
Social pelo Trabalho e que se responsabiliza 
civil e penalmente pelas informações forne-
cidas. 

5.   Da carga horária:
5.1.  A jornada de atividades no Progra-
ma será de 40 (quarenta) horas semanais, 
incluídas as horas de participação nos even-
tos ministrados pelos órgãos municipais ou 
por entidades conveniadas ou parceiras. 

6.     Da Documentação Exigida:
6.1.  No ato da inscrição os interessa-
dos deverão entregar os seguintes docu-
mentos:

6.2.  Cópia do RG e do CPF e docu-
mento original;

6.3. Cópia da certidão de nascimento 
de dependentes;

6.4.  Cópia de comprovante de residên-
cia (conta de luz);

6.5.  Cópia da Carteira de Trabalho e 
documento original.
    
7.      Da Avaliação:
7.1.  A avaliação será realizada de 
conformidade com os dados fornecidos 
pelos interessados, coletados e registrados 
em programa específico. 

7.2.  Uma comissão designada pela 
Secretaria Municipal de Assistência Social 
procederá a análise das inscrições, para a 
classificação dos inscritos.

8.  Da Contrapartida:
8.1. Os beneficiários do Programa 
frequentarão atividades de capacitação 
ocupacional e de cidadania ministradas 
pelos órgãos municipais ou por entidades 
conveniadas ou parceiras, como também, 
ações de incentivo e orientação visando 
sua qualificação e reinserção no mundo do 
trabalho.

9.    Da Publicação do Resultado: 
9.1 A classificação final será divulga-
da e publicada em edital no Diário Oficial do 
Município, afixado no Paço Municipal, sito à 
Avenida Rui Barbosa, nº 926, Centro, nesta 
cidade, no dia 04 de julho de 2013.
    
10.    Da Chamada:
10.1. Os beneficiários classificados serão 
chamados para participar do Programa 
à medida que forem disponibilizados os 
recursos e as vagas de acordo com a ne-
cessidade, pela Administração.

11.    Do Auxílio pecuniário:
11.1. O auxílio pecuniário dos benefi-
ciários do Programa será correspondente a 
um salário mínimo nacional vigente, a título 
de bolsa.

12.   Do Prazo:
12.1 Os benefícios e atividades pre-
vistos no Programa terão a duração de 12 
(doze) meses podendo ser prorrogados por 
mais 12 (doze) meses, a critério da Coor-
denação do Programa, e mediante prévia 
anuência do órgão ou entidades convenia-
das ou parceiras em que estiverem sendo 
realizadas as atividades práticas, desde 
que mantidas as condições que ensejaram 
a inclusão do beneficiário no Programa e 
cumpridas as cláusulas do Termo de Com-
promisso e Responsabilidade. 

Prefeitura Municipal de Assis, em 20 de 
junho de 2013.

RICARDO PINHEIRO SANTANA
Prefeito Municipal

JACIRA DE PAIVA GAVA 
Secretário Municipal de Assistência 

Social

COMUNICADO DE HOMOLOGAÇÃO
Ref.: Processo 32/13 - Edital 2.767/13 - 
Tomada de Preços 3/13 - Contratação de 
serviços com fornecimento de materiais para 
execução de obra de engenharia em imóvel 
público municipal para Reforma de Unidade 
de Saúde do Bairro Bonfim. Homologa todo 
o procedimento realizado no processo licita-
tório em epigrafe.
Assis (SP), 21 de junho de 2013.

Ricardo Pinheiro Santana – Prefeito

COMUNICADO DE HOMOLOGAÇÃO
Ref.: Processo 33/13 - Edital 2.768/13 - 
Tomada de Preços 4/13 - Contratação de 
serviços com fornecimento de materiais 
para execução de obra de engenharia em 
imóvel público municipal para construção 
de Academia da Saúde. Homologa todo o 
procedimento realizado no processo licita-
tório em epigrafe.
Assis (SP), 21 de junho de 2013.

Ricardo Pinheiro Santana – Prefeito

EXTRATO DE TERMO ADITIVO E MODI-
FICATIVO N.º  2/13

Ref.: Processo nº 005/12 – Pregão nº 005/12 
- Contrato nº 023/12 - Contratante: PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE ASSIS - Contratada: 
PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE 
CRÉDITO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ n.º 
11.845.291/0001-35 - Objeto: Prorrogação 
do gerenciamento do abastecimento de 
combustíveis, por sistema de pagamento 

informatizado. - Valor Global Estimado: R$ 
868.350,53 - Vigência: 06 (seis) meses - 
Fundamento Legal: inciso II do artigo 57 
da Lei 8.666/93.
Assis, 03 de junho de 2013.

Ricardo Pinheiro Santana – Prefeito

EXTRATO DE TERMO DE ALTERAÇÃO 
UNILATERAL N.° 1/13

Ref.: Processo n.º 014/13 – Convite n.º 
001/13 – Contrato nº 010/13 - Contratante: 
Prefeitura Municipal de Assis - Contratada: 
Assisenge Engenharia e Construções Ltda., 
CNPJ n.º 03.938.159/0001-40 - Objeto: 
alteração qualitativa e quantitativa – Valor 
da Redução: R$ 1.751,85 - Fundamento 
Legal: alíneas “a” e “b” do inciso I do artigo 
65 da Lei n.° 8.666/93, e, no §1º do artigo 
65 da Lei n.° 8.666/93.
Assis, 13 de maio de 2013.

Ricardo Pinheiro Santana – Prefeito

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO 
N.º 019/2013
Ref.: Processo nº 035/13 – Pregão nº 
025/13 - Contratante: Prefeitura Municipal 
de Assis - Contratada: Portal Sinalização 
Viária Ltda - CNPJ n.º 04.757.242/0001-85 
- Objeto: Contratação de serviços comuns 
com fornecimento de materiais e equipa-
mentos semafóricos - Valor Global Estima-
do: R$ 130.000,00 - Prazo de Execução: 
15 dias - Pagamento: 05 (cinco) dias úteis 
após a medição.
Assis, 10 de junho de 2013.

Ricardo Pinheiro Santana – Prefeito

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO 
N.º 020/2013

Ref.: Processo nº 023/13 – Tomada de Pre-
ços nº 002/13 - Contratante: Prefeitura Mu-
nicipal de Assis - Contratada: Odair Geraldo 
Negrão - Me., CNPJ n.º 09.513.655/0001-38 
- Objeto: Execução de Reforma da Unidade 
de Saúde da Vila Claudia - Valor Global Esti-
mado: R$ 336.716,50 - Prazo de Execução: 
210 dias - Pagamento: 05 (cinco) dias úteis 
após a medição.
Assis, 19 de junho de 2013.

Ricardo Pinheiro Santana – Prefeito

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO 
N.º 021/2013

Ref.: Processo nº 035/13 – Tomada de Pre-
ços nº 005/13 - Contratante: Prefeitura Mu-
nicipal de Assis - Contratada: Odair Geraldo 
Negrão - Me., CNPJ n.º 09.513.655/0001-38 
- Objeto: Execução de Reforma da Unidade 
de Saúde da Vila Progresso - Valor Global 
Estimado: R$ 147.510,06 - Prazo de Execu-
ção: 210 dias - Pagamento: 05 (cinco) dias 
úteis após a medição.
Assis, 19 de junho de 2013.

Ricardo Pinheiro Santana – Prefeito
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