
DECRETO Nº 6.360, DE 02 DE JULHO 
DE 2013.

Dispõe sobre os recebimentos provisórios 
e definitivos de obras e serviços de enge-
nharia de interesse do Município de Assis.

RICARDO PINHEIRO SANTANA, Prefeito 
Municipal de Assis, no uso de suas atribui-
ções legais, e tendo em vista a necessidade 
de regulamentar a expedição dos Termos 
de recebimentos provisórios e definitivos de 
obras e serviços de engenharia, contratados 
pelo Município,

D E C R E T A:
Art. 1º-  Após a conclusão das obras ou 
serviços de Engenharia contratados pelo 
Município, para fins de ser liberada para 
pagamento a última parcela prevista em 
cronograma físico-financeiro, o executor 
do contrato encaminhará ao Secretário Mu-
nicipal de Planejamento Obras e Serviços, 
o Termo Circunstanciado de Recebimento 
Provisório de que trata a Lei nº 8.666/93, 
art. 73, I, “a”.

§ 1º-  O Termo de Recebimento Provisó-
rio será assinado pelo executor do contrato, 
pelos fiscais designados para atuarem na 
obra ou serviço e pelo representante da 
contratada.

§ 2º-  O pagamento da última etapa da 
obra ou serviço, de conformidade com o Ter-
mo de medição final, ficará condicionado à 
juntada de cópia do Termo de Recebimento 
Provisório aos autos.

Art. 2º-  Assinado o Termo de Recebi-
mento Provisório, o Secretário Municipal de 
Planejamento Obras e Serviços, providen-
ciará, pessoalmente ou por designação de 
servidores o recebimento definitivo mediante 
Termo circunstanciado, assinado pelas par-
tes, após o decurso do prazo de observação, 
que comprove a adequação do objeto aos 
termos contratuais.

Parágrafo único- O prazo de observação 
a que se refere este artigo não poderá ser 
inferior a 45 (quarenta e cinco) dias, nem 
superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos 
excepcionais, devidamente justificados.

Art. 3º-  Os casos omissos serão decididos 
pelo Secretário Municipal de Planejamento 
Obras e Serviços, podendo se valer do au-
xílio ou informações do Secretário da área 
a qual o contrato esteja vinculado.

Art. 4º-  Este Decreto entra em vigor na 
data de sua publicação. 

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

 Prefeitura Municipal de Assis, em 
02 de Julho de 2013.

RICARDO PINHEIRO SANTANA
Prefeito Municipal

FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e 

Administração
Publicado no Departamento de Admi-

nistração, em 02 de Julho de 2013.

DECRETO Nº 6.362, DE 10 DE JULHO 
DE 2013.

Dispõe sobre nomeação da Comissão Mu-
nicipal de Regularização do Parcelamento 
Irregular de Solo do “Loteamento Resende”.

RICARDO PINHEIRO SANTANA, Prefeito 
do Município de Assis, no uso de suas 
atribuições legais e considerando os dispo-
sitivos da Lei nº 2.092/81, que dispõe sobre 
o Código de Parcelamento de Solo em Geral 
do Município de Assis e suas alterações e 
demais legislações que regulam a matéria, 

DECRETA:
Art. 1º-  Ficam nomeados para compor a 
Comissão Municipal de Regularização do 
Parcelamento Irregular de Solo do “Lotea-
mento Resende”, situado na Água do Óleo, 
neste Município, os seguintes membros:

Presidente: Helena dos Santos Granjeia 
Munhoz

Membros:   Engº Marco Aurélio Perón
Jorge Antônio Gefe de Carvalho
Sônia Rodrigues Spera
                        
Art. 2º- Comissão Municipal de Regulari-
zação do Parcelamento Irregular de Solo do 
“Loteamento Resende” terá, entre outras, as 
seguintes atribuições:

 I- Fixar prioridades para a regulari-
zação;

II- Determinar a abertura dos proces-
sos de regularização;

III- Solicitar o comparecimento do 
parcelador para prestar informações e for-
necer documentos;

IV- Requerer junto ao Cartório Imobi-
liário, o registro do parcelamento regulariza-
do;
                    

V- Solicitar providências e funcioná-
rios de órgãos da Administração Municipal;
                      
VI-  Assistir ao Prefeito Municipal em 
todas as ações necessárias à regularização 
do parcelamento irregular e,

VII- Outras atribuições pertinentes 
à Lei 2.092/81 e demais legislações que 
regulam a matéria. 
                                  
Art. 3º -  Este Decreto entrará em vigor na 
data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em 
contrário.
                    
               Prefeitura Municipal de Assis, em 
10 de Julho de 2013.

RICARDO PINHEIRO SANTANA
Prefeito Municipal

FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e 

Administração
Publicado no Departamento de Admi-

nistração em 10 de Julho de 2.013

DECRETO Nº 6.363, DE 10 DE JULHO DE 2013.

Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial para os fins que especifica.

RICARDO PINHEIRO SANTANA, Prefeito Municipal de Assis, Estado de São Paulo, no uso 
de suas atribuições legais, autorizado pela Lei nº 5.766, de 10 de julho de 2.013.

D E C R E T A:
Art. 1º- Fica aberto no Orçamento Programa Anual do Município de Assis, um Crédito 
Adicional Especial, nos termos do artigo 41, inciso II, da Lei Federal 4.320 de 17 de março 
de 1.964, no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) observando as classificações 
institucionais, econômicas e funcionais programáticas, abaixo relacionadas:

6. FEMA-FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE ASSIS
06.14 FEMA-FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE ASSIS
06.14.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.0002.2.444 INSTITUTO TÉCNICO FEDERAL - I.F.S.P.
3.1.90.11 Vencimentos e Vant. Fixas - P.Civil ................ R$ 200.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais ..................................... R$ 64.000,00
3.1.90.16 Outras Desp. Variáveis - P.Civil ...................... R$ 3.000,00
3.3.90.14 Diárias - P.Civil ............................................... R$ 5.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo ..................................... R$ 47.000,00
3.3.90.36 Outros Serv. Terceiros - P.Física .................... R$ 5.000,00
3.3.90.39 Outros Serv. Terceiros - P.Jurídica ................. R$ 73.000,00
28.846.0000.0.230 CONTRIBUIÇÃO AO P.I.S.
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas .......... R$ 3.000,00
Fonte – 04 –  Recursos Próprios da Administração Indireta
Aplicação – 110.0000 Geral
 T O T A L ......................................................... R$ 400.000,00
 
Art. 2º-  Os recursos, para atender as despesas com a execução da presente Lei, serão 
os provenientes do excesso de arrecadação, nos termos do disposto no inciso II do pará-
grafo 1º, do artigo 43, da Lei 4.320 de 17 de março de 1.964, a ser verificado no corrente 
exercício.
Art. 3º-  Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º- Revogam-se as disposições em contrário.

 Prefeitura Municipal de Assis, em 10 de Julho de 2.013.

RICARDO PINHEIRO SANTANA
Prefeito Municipal

FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e Administração

Publicado no Departamento de Administração, em 10 de Julho de 2013.
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DECRETO Nº 6.364, DE 10 DE JULHO DE 2013.

Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial para os fins que especifica.

RICARDO PINHEIRO SANTANA, Prefeito Municipal de Assis, Estado de São Paulo, no uso 
de suas atribuições legais, autorizado pela Lei nº 5.767, de 10 de julho de 2.013.

D E C R E T A:
Art. 1 º- Fica aberto no Orçamento Programa Anual do Município, um Crédito Adicional 
Especial, nos termos do artigo 41, inciso II, da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1.964, 
no valor de R$ 950.000,00, demonstrado pelas codificações local e, as institucionais da 
funcional de funções e subfunções e da categoria econômica, abaixo especificadas:

2.  PODER EXECUTIVO
02.04  SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
02.04.06  ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
28.843.0000.0.998 PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INST.PREV.SERV.MUNIC.DE 
ASSIS-ASSISPREV
4.6.9.1.71 Principal da Divida Contratual Resgatada............................R$     920.000,00.
4.6.9.1.73 C. Monetária ou Cambial Dívida Contratual Resgatada
                                 Intra-Orçamentária...............................................R$        30.000,00
Fonte de Recurso  01 - TESOURO
Código de Aplicação  110.000 – Geral
 
T O T A L...............................................................................................R$      950.000,00

Art. 2º-  Os recursos, para atender as despesas com a execução da presente Lei serão 
provenientes da anulação parcial e/ou total, nos termos do inciso III, do § 1º, do artigo 43, 
da Lei 4.320, de 17 de março de 1.964, das dotações orçamentárias, abaixo

02  PODER EXECUTIVO
02.04  SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
02.04.06  ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
99.9999.999.0.999 RESERVA DE CONTINGENCIA
(2228)    99999999 Reserva de Contingência.....................................R$      950.000,00
Fonte de Recurso  01 - TESOURO
Código de Aplicação 110.000 – Geral

Art. 3º- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º- Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Assis, em 10 de julho de 2.013.

RICARDO PINHEIRO SANTANA
Prefeito Municipal

FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e Administração

Publicado no Departamento de Administração, em 10 de Julho de 2013.

seguinte conformidade:

I- 20% (vinte por cento) para 
plantões realizados na Unidade de Pronto 
Socorro e Unidade de Pronto Atendimento 
porte II, de segunda a sexta-feira;

II- 40 % (quarenta por cento) para 
plantões realizados na Unidade de Pronto 
Socorro e Unidade de Pronto Atendimento 
porte II, nos finais de semana (sábados e 
domingos), feriados e pontos facultativos.

III- 20% (vinte por cento) para 
plantões realizados na Unidade de Pronto 
Atendimento porte I, nos finais de semana 
(sábados e domingos), feriados e pontos 
facultativos.

IV-  100% (cem por cento) para plan-
tões realizados nas Unidades de Pronto 
Socorro e Pronto Atendimento porte I e II, 
nos feriados de Natal e Ano Novo.

Parágrafo Único - A Gratificação Especial 
para os profissionais médicos plantonistas 
que prestam serviços de urgência e emer-
gência na rede municipal de saúde:

I- somente será paga se cumprido 
de forma efetiva e integralmente o Plantão;

II-  não terá natureza salarial ou 
remuneratória, não se incorporando à remu-
neração e nem servindo de base para cál-
culo de qualquer indenização ou vantagem 
pecuniária, inclusive férias, décimo terceiro 
salário, adicionais por tempo de serviço e 
sexta-parte;
 
II- não servirá de base para cálculo 
de contribuição previdenciária, sendo veda-
da sua incorporação sob qualquer espécie, 
inclusive e principalmente para fins de 
aposentadoria.

Art. 3º- As despesas com a execução da 
presente lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias e vigentes no Orça-
mento Municipal, para o exercício de 2013 e 
seguintes, suplementadas, oportunamente, 
se necessário.

Art. 4º-  Fica o Poder Executivo autorizado 
a editar atos administrativos necessários vi-
sando regulamentar a aplicação da presente 
Lei Complementar.

Art. 5º-  Esta Lei Complementar entrará 
em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º-  Revogam-se as disposições em 
contrário.

 Prefeitura Municipal de Assis, em 
10 de Julho de 2013.

RICARDO PINHEIRO SANTANA
Prefeito Municipal

FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e 

Administração
Publicada no Departamento de Admi-

nistração, em 10 de Julho de 2013.

LEI Nº 5.768, DE 12 DE JULHO DE 2013.

Proj. Lei nº 27/13 – Autoria: Prefeito Munici-
pal Ricardo Pinheiro Santana

Dispõe sobre a qualificação de Entidades 
como Organizações Sociais e dá outras 
providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ASSIS:
Faço saber que a Câmara Municipal de 
Assis aprova e eu sanciono a seguinte lei:

CAPÍTULO I
DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

Seção I
Da qualificação

Art. 1º - O Poder Executivo poderá qua-
lificar como organizações sociais pessoas 
jurídicas de direito privado, sem fins lucra-
tivos, cuja atividade seja dirigida saúde, no 
que tange à contratação de médicos para 
urgência e emergência, incluindo UPA – Uni-
dade de Pronto Atendimento e PA – Pronto 
Atendimento.

Parágrafo Único- A contratação dos demais 
profissionais da saúde somente poderá 
ocorrer mediante concurso público.

Art. 2º -  São requisitos específicos para 
que as entidades privadas referidas no artigo 
anterior habilitem-se à qualificação como 
organização social:

I- comprovar o registro de seu ato 
constitutivo, dispondo sobre:

a)  natureza social de seus objetivos 
relativos à respectiva área de atuação;

b)  finalidade não-lucrativa, com a 
obrigatoriedade de investimento de seus 
excedentes financeiros no desenvolvimento 
das próprias atividades;

c)  previsão expressa de a entidade 
ter, como órgãos de deliberação superior e 
de direção, um conselho de administração 
e uma diretoria, definidos nos termos do es-
tatuto, assegurados a aquele, composição e 
atribuições normativas e de controle básicas 
previstas nesta Lei;

d)  composição e atribuições da 
diretoria;

e) obrigatoriedade de publicação anual, em 
jornal oficial de circulação no Município, 
dos relatórios financeiros e do relatório de 
execução do contrato de gestão;

f)  no caso de associação civil, a 
aceitação de novos associados, na forma 
do estatuto;

g)  proibição de distribuição de bens 
ou de parcela do patrimônio líquido em 
qualquer hipótese, inclusive em razão de 
desligamento, retirada ou falecimento de 
associado ou membro da entidade; e,

h)  previsão de incorporação integral 
do patrimônio, dos legados ou das doações 
que lhe forem destinados, bem como dos 

LEI COMPLEMENTAR Nº 06, DE 10 DE 
JULHO DE 2013.

Proj. Lei Compl. nº 06/2013 – Autoria Po-
der Executivo - Prefeito Municipal Ricardo 
Pinheiro Santana

Cria a Gratificação Especial para profis-
sionais médicos que prestam serviços de 
urgência e emergência na Rede Municipal 
de Saúde de Assis e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ASSIS:
Faço saber que a Câmara Municipal aprova 
e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º-  Fica criada a Gratificação Especial 
para os profissionais médicos plantonistas 
que prestam serviços de urgência e emer-
gência na rede municipal de saúde de Assis.

Parágrafo Único – A Gratificação Especial 
de que trata o caput deste artigo somente 
será concedida ao servidor municipal en-
quanto o mesmo estiver prestando serviços 
nas Unidades de Pronto Socorro e Pronto 
Atendimento Municipal.

Art. 2º- A Gratificação Especial será fixa-
da nos moldes e percentuais abaixo, que 
integrará ao valor da hora trabalhada na 
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excedentes financeiros decorrentes de suas 
atividades, em caso de extinção ou desqua-
lificação, ao patrimônio de outra organização 
social da mesma área de atuação ou ao 
patrimônio do Município, na proporção dos 
recursos e bens por estes alocados.

II-  Haver aprovação, quanto ao 
cumprimento integral dos requisitos para a 
sua qualificação, bem como quanto à conve-
niência e oportunidade de sua qualificação 
como organização social, do Secretário ou 
titular de órgão supervisor ou regulador da 
área de atividade correspondente ao seu 
objeto social.

Parágrafo Único - A outorga da qualificação 
prevista neste artigo é ato vinculado ao 
cumprimento dos requisitos instituídos por 
esta Lei, ficando o controle interno a cargo 
dos órgãos do Poder Executivo Municipal.

Seção II
Do Conselho de Administração

 
Art. 3º - O Conselho de Administração 
deve estar estruturado nos termos que 
dispuser o respectivo estatuto, observados, 
para os fins de atendimento dos requisitos 
de qualificação, os seguintes critérios bási-
cos:

I-  Ser composto por:

a)  até 55% (cinquenta e cinco) por 
cento no caso de associação civil, de mem-
bros eleitos dentre os membros associados;

b)  35% (trinta e cinco) por cento de 
membros eleitos pelos demais integrantes 
do Conselho, dentre pessoas de notória 
capacidade profissional e reconhecida ido-
neidade moral;

c) 10% (dez) por cento de membros eleitos 
pelos empregados da entidade.

II- os membros eleitos ou indicados 
para compor o Conselho devem ter mandato 
de 4 (quatro) anos, admitida uma recondu-
ção.

III-  o dirigente máximo da entidade 
deve participar das reuniões do Conselho, 
sem direito a voto.

IV-  o Conselho deve reunir-se or-
dinariamente, no mínimo, 3 (três) vezes a 
cada ano e extraordinariamente a qualquer 
tempo.
V-  os conselheiros não devem rece-
ber remuneração pelos serviços que, nesta 
condição, prestarem à organização social.

VI- os conselheiros eleitos ou indicados 
para integrar a diretoria da entidade devem 
renunciar ao assumirem funções executivas.

Art. 4º- Para fins de atendimento dos 
requisitos de qualificação devem ser atribui-
ções privativas do Conselho de Administra-
ção, dentre outras:

I-  fixar o âmbito de atuação da en-
tidade, para consecução do seu objeto;

II-  aprovar a proposta de contrato de 

gestão da entidade;

III- aprovar a proposta de orçamento 
da entidade e o programa de investimentos;

IV-  designar os membros da diretoria;

V-  fixar a remuneração dos membros 
da diretoria;

VI-  aprovar o regimento interno da 
entidade, que deve dispor, no mínimo, sobre 
a estrutura, forma de gerenciamento, os 
cargos e respectivas competências e dispor 
sobre a alteração do estatuto e a extinção 
da entidade por maioria, no mínimo, de dois 
terços de seus membros;

VII- aprovar por maioria, no mínimo, 
de dois terços de seus membros, o regula-
mento próprio contendo os procedimentos 
que deve adotar para a contratação de 
obras, serviços, compras alienações e o 
plano de cargos, salários e benefícios dos 
empregados da entidade;

VIII- aprovar e encaminhar, ao órgão 
supervisor da execução do contrato de ges-
tão, os relatórios gerenciais e de atividades 
da entidade, elaborados pela diretoria;

IX-  fiscalizar o cumprimento das 
diretrizes e metas definidas e aprovar os 
demonstrativos financeiros e contábeis e 
as contas anuais da entidade, com auxilio 
de auditoria externa.

Seção III
Do contrato de gestão

Art. 5º- Para os efeitos desta Lei entende-
-se por contrato de gestão o instrumento 
firmado entre o Poder Público e a entidade 
qualificada como organização social, com 
vistas à formação de parceria entre as partes 
para fomento e execução de atividade rela-
tiva às áreas relacionadas no art. 1º desta 
Lei.

§ 1º- É dispensável a licitação para a 
celebração de contratos de prestação de 
serviços com aquelas entidades qualifica-
das como organizações sociais pelo Poder 
Público, nos termos do art. 24, inciso XXIV, 
da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, com redação dada pela Lei federal nº 
9.648, de 27 de maio de 1998.

§ 2º- Quando houver mais de uma 
entidade qualificada para prestar o serviço 
objeto do contrato, a celebração do contrato 
de gestão será precedida de processo sele-
tivo, regulamentado pelo Poder Executivo, 
ou, na sua ausência, de forma subsidiária 
pela Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 
1993.

§ 3º- O Poder Público dará publicidade:

I-  da decisão de firmar cada contrato 
de gestão, indicando as atividades que 
deverão ser executadas;

II-  das entidades que manifestarem 
interesse na celebração de cada contrato de 

gestão.

Art. 6º - O contrato de gestão, elaborado 
de comum acordo entre o órgão público e a 
organização social, discriminará as atribui-
ções, responsabilidades e obrigações do 
Poder Público e da organização social e será 
publicado no Diário Oficial do Município.

Parágrafo Único - O contrato de gestão 
deve ser submetido, após aprovação pelo 
Conselho de Administração da organização 
social, ao Secretário Municipal da respectiva 
área de atuação, que ouvirá previamente a 
comissão de avaliação de que trata o § 2º 
do art.8º desta Lei.

Art. 7º - Na elaboração do contrato de 
gestão devem ser observados os princí-
pios constitucionais inseridos no art. 37 da 
Constituição da República, bem como no art. 
111 da Constituição Estadual e, também, os 
seguintes preceitos:

I-  especificação do programa de 
trabalho proposto pela organização social, 
a estipulação das metas a serem atingidas 
e os respectivos prazos de execução, bem 
como, previsão expressa dos critérios 
objetivos de avaliação de desempenho a 
serem utilizados, mediante indicadores de 
qualidade e produtividade;

II-  estipulação dos limites e crité-
rios para despesas com remuneração e 
vantagens de qualquer natureza a serem 
percebidas pelos dirigentes e empregados 
das organizações sociais, no exercício de 
suas funções;

III- observância dos princípios do 
Sistema Único de Saúde, expressos no ar-
tigo 198 da Constituição da República e no 
artigo 7º da Lei nº 8.080, de 19 de setembro 
de 1990;

IV-  atendimento exclusivo aos usuá-
rios do Sistema Único de Saúde – SUS, no 
caso das organizações sociais da saúde;

V- aprovação legislativa.

Parágrafo Único -  O Secretário Municipal 
competente deverá definir as demais cláu-
sulas necessárias dos contratos de gestão 
de que for signatário.

Seção IV
Da execução e fiscalização do contrato 

de gestão

Art. 8º-  A execução do contrato de gestão 
celebrado por organização social será fisca-
lizada pela Secretaria Municipal competente.

§ 1º- A entidade qualificada apresen-
tará ao Secretário Municipal signatário do 
contrato, ao término de cada exercício ou 
a qualquer momento, conforme recomende 
o interesse público, relatório pertinente à 
execução do contrato de gestão, contendo 
comparativo específico das metas propostas 
com os resultados alcançados, acompanha-
do da prestação de contas correspondente 
ao exercício financeiro.

§ 2º- Os resultados atingidos com a 

execução do contrato de gestão devem ser 
analisados, periodicamente, por comissão 
de avaliação, indicada pelo Secretário Mu-
nicipal competente, devendo ser composta 
por especialistas de notória capacidade e 
adequada qualificação.

§ 3º- A comissão deverá encaminhar ao 
Secretário Municipal competente relatório 
conclusivo sobre a avaliação procedida.

Art. 9º-  Os responsáveis pela fiscaliza-
ção da execução do contrato de gestão, 
ao tomarem conhecimento de qualquer 
irregularidade ou ilegalidade na utilização 
de recursos ou bens de origem pública por 
organização social, dela darão ciência à 
Câmara Municipal e ao Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo, sob pena de res-
ponsabilidade solidária.

Art. 10-  Sem prejuízo da medida a que se 
refere o artigo anterior, quando assim exigir 
a gravidade dos fatos ou o interesse público, 
havendo indícios fundados de malversação 
de bens ou recursos de origem pública, os 
responsáveis pela fiscalização representa-
rão ao Ministério Público, para que tome 
as providências jurídicas necessárias à 
preservação do patrimônio público.

Seção V
Do fomento às atividades sociais

Art. 11- As entidades qualificadas como or-
ganizações sociais ficam declaradas como 
entidades de interesse social e utilidade 
pública, para todos os efeitos legais.

Art. 12-  Às organizações sociais poderão 
ser destinados recursos orçamentários e 
bens públicos necessários ao cumprimento 
do contrato de gestão.

§ 1º-  São assegurados às organizações 
sociais os créditos previstos no orçamento 
anual, bem como os créditos adicionais e 
as respectivas liberações financeiras, de 
acordo com o cronograma de desembolso 
previsto no contrato de gestão.

§ 2º- Os bens de que trata este artigo 
serão destinados às organizações sociais, 
dispensada licitação, mediante autorização 
ou permissão de uso, consoante cláusula 
expressa do contrato de gestão.

§ 3º- Os contratos celebrados nos 
termos do parágrafo anterior sofrerão fisca-
lização do Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo, quando da auditoria das contas 
anuais do Município.

§ 4º- É facultado ao Poder Executivo a 
cessão especial de servidor para as orga-
nizações sociais, com ônus para a origem, 
com as seguintes condições:

a)  não será incorporada aos venci-
mentos ou à remuneração de origem do ser-
vidor cedido qualquer vantagem pecuniária 
que vier a ser paga pela organização social;

b)  não será permitido o pagamento 
de vantagem pecuniária permanente por 
organização social a servidor cedido com 
recursos provenientes do contrato de 
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gestão, ressalvada a hipótese de adicional 
relativo ao exercício de função temporária 
de direção e assessoria;

c)  o servidor cedido perceberá as 
vantagens do cargo a que fizer jus no órgão 
de origem, quando ocupante de cargo de 
primeiro ou de segundo escalão na organi-
zação social;

d)  o servidor cedido deverá recolher 
a contribuição previdenciária no percentual 
obrigatório, visando a contagem do tempo 
de contribuição para aposentadoria.

Art. 13- Os bens móveis públicos autori-
zados ou permitidos para uso poderão ser 
permutados por outros de igual ou maior 
valor, condicionado a que os novos bens 
integrem o patrimônio do Município.

Parágrafo Único - A permuta de que trata 
este artigo dependerá de prévia avaliação 
do bem e expressa autorização do Poder 
Público.

Seção VI
Da desqualificação

Art. 14-  O Poder Executivo deverá pro-
ceder à desqualificação da entidade como 
organização social, quando constatado o 
descumprimento das disposições contidas 
no contrato de gestão.

§ 1º - A desqualificação será precedida 
de processo administrativo, assegurado o 
direito de ampla defesa e do contraditório, 
respondendo os dirigentes da organização 
social, individual e solidariamente, pelos 
danos prejuízos decorrentes de sua ação 
ou omissão.

§ 2º - A desqualificação importará re-
versão dos bens permitidos e dos valores 
entregues à utilização da organização social, 
sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

CAPÍTULO II
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSI-

TÓRIAS

Art. 15-  A organização social fará publicar, 
no prazo máximo de 90 (noventa) dias con-
tados da assinatura do contrato de gestão, 
regulamento próprio contendo os procedi-
mentos que adotará para a contratação de 
obras e serviços, bem como para compras 
com empregos de recursos provenientes do 
Poder Público.

Art. 16- Em atendimento ao disposto na 
Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, o contratado, é responsável pelos 
encargos trabalhistas, previdenciários, fis-
cais e comerciais resultantes da execução 
do contrato, não se transferindo à Adminis-
tração Pública a responsabilidade por seu 
pagamento, nem podendo onerar o objeto 
do contrato ou restringir a regularização e 
o uso das obras e edificações, inclusive 
perante o Registro de Imóveis.

Art. 17 –  As organizações de que trata esta 
Lei que desenvolver atividades na área de 
saúde deverá considerar no contrato de ges-
tão, quanto ao atendimento da comunidade, 

os princípios do Sistema Único de Saúde, 
expressos no art. 198 da Constituição Fe-
deral e no art. 7º da Lei nº 8.080 de 19 de 
setembro de 1990.

Art. 18 -  Para o cumprimento da avença, 
poderão ser destinados recursos orçamen-
tários e, eventualmente, bens públicos, 
ressalvadas as hipóteses de inadimplência 
com o poder público ou de descumprimento 
das condições estabelecidas no termo.

§ 1º -  Os bens de que trata este artigo 
serão destinados mediante instrumentos 
negociais que preservem o caráter precário 
da outorga, consoante cláusula expressa no 
termo.

§ 2º-  Os bens adquiridos na vigência 
da avença serão gravados com cláusula 
de inalienabilidade e impenhorabilidade, 
revertendo ao patrimônio do Município caso 
a aquisição tenha se dado com recursos 
repassados pelo ente público.

Art. 19 -  É facultada ao Poder Executivo 
a cessão especial de servidor civil, com ou 
sem ônus para o órgão de origem, condicio-
nada à anuência do servidor.

§1º -  Não será incorporada aos venci-
mentos ou à remuneração de origem do ser-
vidor cedido qualquer vantagem pecuniária 
que vier a ser paga na vigência do contrato.

§ 2º -  Não será permitido o pagamento 
de vantagem pecuniária permanente a ser-
vidor cedido com recursos provenientes da 
avença, ressalvada a hipótese de adicional 
relativo ao exercício de função temporária 
de direção e assessoramento.

§ 3º -  O servidor cedido perceberá as 
vantagens do cargo a que fizer jus no órgão 
de origem.

§ 4º -  Caso o servidor cedido com ônus 
para o órgão de origem deixe de prestar 
serviço, poderá ser adicionada aos crédi-
tos orçamentários destinados ao custeio, 
a parcela de recursos correspondente à 
remuneração do servidor, desde que haja 
justificativa expressa da necessidade pela 
Organização.

§ 5º-  A cessão de servidor de que trata 
este artigo não poderá gerar a necessidade 
de substituição do servidor cedido nem de 
nomeação ou contratação de novos servi-
dores para o exercício de função idêntica 
ou assemelhada na unidade administrativa 
cedente.

Art. 20-  É vedado a parente consanguíneo 
ou afim até o terceiro grau, do Prefeito, do 
Vice-Prefeito ou de Secretário Municipal 
atuar como conselheiro ou diretor executivo 
da Organização.

Parágrafo único - A vedação prevista no 
caput deste artigo subsiste pelo período 
de 2 (dois) anos após as autoridades nele 
referidas se desvincularem de suas ativida-
des públicas.

Art. 21-  Observado o disposto no artigo 
anterior desta Lei, é permitida a participação 

de servidor público ou ocupante de função 
pública na composição do Conselho de Ad-
ministração da organização social, vedada 
a percepção de remuneração ou subsídio a 
qualquer título.

Art. 22-  São extensíveis, no que couber no 
âmbito municipal, as normas previstas nesta 
Lei, às entidades qualificadas como Orga-
nização Social pela União, pelos Estados, 
pelo Distrito Federal, por outros municípios 
desde que a legislação dos demais entes 
federados guarde reciprocidade com as 
normas desta Lei.

Art. 23-  É vedado às organizações qual-
quer tipo de participação em campanha de 
interesse político-partidário ou eleitoral.

Art. 24- O Município não responderá 
civilmente, de forma direta, solidária e/ou 
subsidiária, por qualquer ato praticado por 

agentes mantidos ou contratados pelas 
Organizações.

Art. 25-  As despesas decorrentes correrão 
por conta de verbas próprias orçamentárias, 
além de recursos provenientes de repasses 
Federais e/ou Estaduais.

Art. 26-  Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação.

 Prefeitura Municipal de Assis, em 
12 de Julho de 2013.

RICARDO PINHEIRO SANTANA
Prefeito Municipal

FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e 

Administração
Publicada no Departamento de Admi-

nistração, em 12 de Julho de 2013

LEI Nº 5.766, DE 10 DE JULHO DE 2013.

Proj. Lei nº 29/13 – Autoria: Prefeito Municipal Ricardo Pinheiro Santana

Dispõe sobre a inclusão de atividade no Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias 
e Lei Orçamentária Anual, e abre Crédito Adicional Especial para os fins que especifica.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ASSIS:

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

Art. 1º-  Fica o Poder Executivo autorizado a incluir no Plano Plurianual, Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual do exercício de 2.013 a seguinte atividade:  444 
- INSTITUTO TÉCNICO FEDERAL - I.F.S.P.

Art. 2º- Fica aberto no Orçamento Programa Anual do Município de Assis, um Crédito 
Adicional Especial, nos termos do artigo 41, inciso II, da Lei Federal 4.320 de 17 de março 
de 1.964, no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) observando as classificações 
institucionais, econômicas e funcionais programáticas, abaixo relacionadas:

6.  FEMA-FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE ASSIS
06.14  FEMA-FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE ASSIS
06.14.01  ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.0002.2.444  INSTITUTO TÉCNICO FEDERAL - I.F.S.P.
3.1.90.11  Vencimentos e Vant. Fixas - P.Civil ............... R$ 200.000,00
3.1.90.13  Obrigações Patronais .................................... R$ 64.000,00
3.1.90.16  Outras Desp. Variáveis - P.Civil ..................... R$ 3.000,00
3.3.90.14  Diárias - P.Civil .............................................. R$ 5.000,00
3.3.90.30  Material de Consumo .................................... R$ 47.000,00
3.3.90.36  Outros Serv. Terceiros - P.Física ................... R$ 5.000,00
3.3.90.39  Outros Serv. Terceiros - P.Jurídica ................ R$ 73.000,00
28.846.0000.0.230  CONTRIBUIÇÃO AO P.I.S.
3.3.90.47  Obrigações Tributárias e Contributivas ......... R$ 3.000,00
Fonte – 04   Recursos Próprios da Administração Indireta
Aplicação   110.0000 - Geral

  T O T A L ........................................................ R$ 400.000,00
 
Art. 3º-  Os recursos, para atender as despesas com a execução da presente Lei, serão 
os provenientes do excesso de arrecadação, nos termos do disposto no inciso II do pará-
grafo 1º, do artigo 43, da Lei 4.320 de 17 de março de 1.964, a ser verificado no corrente 
exercício.
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 10 de Julho de 2.013.

RICARDO PINHEIRO SANTANA
Prefeito Municipal

FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e Administração

Publicada no Departamento de Administração, em 10 de Julho de 2013.
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Diga não

as DROGAS DISQUE

DENÚNCIA

COLABORE COM A POLÍCIA

DENUNCIE
Sigilo

ABSOLUTO

LEI Nº 5.767, DE 10 DE JULHO DE 2013.

Proj. Lei nº 35/13 – Autoria: Prefeito Municipal Ricardo Pinheiro Santana

Dispõe sobre a inclusão de atividade no Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias 
e Lei Orçamentária Anual e abre Crédito Adicional Especial para os fins que especifica.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ASSIS:

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

Art. 1 º- Fica o Poder Executivo autorizado a incluir no Plano Plurianual, Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual do Exercício de 2013 a seguinte atividade: 998 – 
Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Assis – Assisprev.

Art. 2º-  Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no Orçamento Programa Anual do 
Município, um Crédito Adicional Especial, nos termos do artigo 41, inciso II, da Lei Federal 
4.320, de 17 de março de 1.964,  no valor de R$ 950.000,00, demonstrado pelas codificações 
local e, as institucionais da funcional de funções e subfunções e da categoria econômica, 
abaixo especificadas:

2.  PODER EXECUTIVO
02.04  SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
02.04.06  ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
28.843.0000.0.998 PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INST.PREV.SERV.MUNIC.DE 
ASSIS-ASSISPREV
4.6.9.1.71 Principal da Divida Contratual Resgatada......................R$            920.000,00
4.6.9.1.73 C. Monetária ou Cambial Dívida Contratual Resgatada
                                 Intra-Orçamentária.........................................R$             30.000,00
Fonte de Recurso  01 - TESOURO
Código de Aplicação  110.000 – Geral
 
T O T A L.........................................................................................R$            950.000,00

Art. 3º- Os recursos, para atender as despesas com a execução da presente Lei serão 
provenientes da anulação parcial e/ou total, nos termos do inciso III, do § 1º, do artigo 43, 
da Lei 4.320, de 17 de março de 1.964, das dotações orçamentárias, abaixo

02  PODER EXECUTIVO
02.04  SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
02.04.06  ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
99.9999.999.0.999 RESERVA DE CONTINGENCIA
(2228)    99999999 Reserva de Contingência.............................R$                950.000,00
Fonte de Recurso  01 - TESOURO
Código de Aplicação 110.000 – Geral

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 10 de julho de 2.013.

RICARDO PINHEIRO SANTANA
Prefeito Municipal

FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e Administração

Publicada no Departamento de Administração, em 10 de Julho de 2013.

NOTIFICAÇÃO Nº 008/2.013.

Notifica proprietário de imóvel para desobstruir passeio público.

RICARDO PINHEIRO SANTANA, Prefeito do Município de Assis, no uso de suas atribuições 
legais, NOTIFICA, BENEDITO FRANCISCO BALABEM FILHO, proprietário do imóvel situado 
na rua Luis Santos Sismeiro  nº 57, cadastrado no Município como Setor 06, Quadra 104, 
Lote 117, para que no prazo de 03 (três) dias, contados a partir da publicação desta Notifi-
cação, proceda a desobstrução do passeio público, sob pena da aplicação das penalidades 
previstas na legislação aplicável à espécie. 

Prefeitura Municipal de Assis, em 24 de maio de 2.013.

RICARDO PINHEIRO SANTANA
Prefeito Municipal

NOTIFICAÇÃO Nº 19/2.013.

Notifica o cancelamento de Alvará e Processo referente a Licenciamento de Obra de Cons-
trução, nos termos da Lei nº 2.475/87.

RICARDO PINHEIRO SANTANA, Prefeito do Município de Assis, no uso de suas atribui-
ções legais, 

NOTIFICA que o Alvará e respectivo Processo, referente a Licenciamento de Obra de Cons-
trução, com base na Lei Municipal nº 2.475, de 16 de março de 1.987 e demais legislação 
que rege a matéria foi cancelado a pedido, após revisão efetuada na obra.

                   PROCESSO                 ALVARÁ
                      14578                                15102

            Prefeitura Municipal de Assis, em 12 de julho de 2.013.

RICARDO PINHEIRO SANTANA
Prefeito Municipal

 
NOTIFICAÇÃO Nº 20/2.013.

Notifica proprietário de imóvel para desobstruir via pública.

RICARDO PINHEIRO SANTANA, Prefeito do Município de Assis, no uso de suas atribuições 
legais, NOTIFICA VANESSA NESSO VOLPATTI, proprietária do imóvel situado na rua Treze 
de Maio  nº 340, cadastrado no Município como Setor 05, Quadra 097, Lote 012, para que 
no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da publicação desta Notificação, proceda a 
retirada da mureta construída sobre a via pública, sob pena da aplicação das penalidades 
previstas na legislação aplicável à espécie. 

Prefeitura Municipal de Assis, em 12 de julho de 2.013.

RICARDO PINHEIRO SANTANA
Prefeito Municipal
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