
DECRETO N° 6.429, DE 14 DE 
NOVEMBRO DE 2.013.

   
Dispõe sobre a concessão de direito real 
de uso das áreas públicas do Loteamento 
denominado “RESIDENCIAL PROVENCE” 
de propriedade da empresa DUAÇO Empre-
endimentos LTDA. 

              RICARDO PINHEIRO SANTANA, 
Prefeito do Município de Assis, no uso de 
suas atribuições legais e nos termos da Lei 
Municipal nº 4.197 de 24 de junho de 2002,

DECRETA:
Art. 1º-  Fica outorgado à empresa DU-
AÇO Empreendimentos Imobiliários Ltda 
o direito real de uso das áreas destinadas 
e integrantes ao domínio do poder públi-
co, descritas e caracterizadas como área 
institucional, abrangendo o sistema viário, 
áreas de circulação (arruamento e calça-
das), bem como áreas verdes, de lazer e de 
equipamentos comunitários, do Loteamento 
“RESIDENCIAL PROVENCE” aprovado pelo 
Decreto Municipal nº 6.411 de 08 de outubro 
de 2013.

Parágrafo Único - Em face da concessão 
de direito real de uso das áreas de equipa-
mentos comunitários, bem como a sua loca-
lização infra-muros, a empresa responsável 
pelo Loteamento efetuará a transferência 
de propriedade para esta municipalidade, 
dos imóveis descritos abaixo, a fim de dar 
cumprimento ao disposto no artigo 6º, Pa-
rágrafo único, da lei Municipal nº 4.197 de 
24 de junho de 2002:
 
I-  PARTE IDEAL CORRESPON-
DENTE A 20.013,57m² (vinte mil, treze 
metros e cinquenta e sete centímetros) 
(mapa anexo), dentro de uma área maior de 
19,0445 ha, objeto da Matricula nº 52.893 
do Oficial de Registro de Imóveis de Assis/
SP.

II-  PARTE IDEAL CORRESPON-
DENTE A 5.373,87m² (cinco mil, trezentos 
e setenta e três metros e oitenta e sete 
centímetros), dentro de uma área maior de 
19,0445ha, objeto da mesma Matricula nº 
52.893 do Oficial de Registro de Imóveis de 
Assis/SP.

Art. 2º-  A outorga da concessão de direito 
real de uso de que trata o presente Decreto, 
será formalizada de acordo com as condi-
ções estabelecidas no Termo de Concessão 
de Direito Real de Uso, que fica fazendo 
parte integrante do presente Decreto.

Parágrafo Único – O Termo de Concessão 
supra mencionado deverá ser averbado no 
Cartório de Registro de Imóveis, devendo 

constar expressamente, todos os encargos 
relativos à manutenção e à conservação 
dos bens públicos em causa, sendo que o 
loteamento “RESIDENCIAL PROVENCE” 
foi registrado sob a Matrícula  nº 54.563, no 
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca 
de Assis.

Art. 3º-  Se por qualquer motivo, o titular 
do direito de concessão de direito real de 
uso das referidas áreas, deixar de efetuar 
a manutenção ou a prestação dos serviços 
inerentes as áreas concedidas, ou ainda, 
alterar a destinação ou desvirtuamento da 
utilização das mesmas, a Prefeitura Munici-
pal, após efetuar a competente notificação 
à concessionária, com prazo de 30 (trinta) 
dias para cumprir a obrigação assumida, 
assumi-lo-á e ficará rescindido de pleno 
direito a concessão de uso de que trata este 
Decreto.

Art. 4º - Quando da descaracterização do 
loteamento fechado com a abertura ao uso 
público das áreas objeto da concessão, as 
mesmas passarão a reintegrar normalmente 
o sistema viário e de lazer do Município, 
bem como benfeitorias nelas executadas, 
sem qualquer ônus para a Municipalidade, 
sejam de que natureza for.

Parágrafo Único – Em ocorrendo a hipótese 
constante do artigo 4º, sem prejuízo do 
disposto no caput, poderá ainda a Prefei-
tura, notificar os proprietários dos lotes a 
realizar, às suas expensas, a retirada das 
benfeitorias que entender conveniente. Se 
não executados no prazo determinado, o 
serão pela Prefeitura, cabendo a aqueles, 
o ressarcimento das despesas efetuadas.

Art. 5º -  Na Portaria do Loteamento deverá 
obrigatoriamente ser fixado em lugar visível, 
placa com os seguintes dizeres: “Conces-
são de uso regulamentada pelo Decreto nº 
6.429/2013, nos termos da Lei Municipal nº 
4.197/2002”.

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

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

 Prefeitura Municipal de Assis, em 14 de 
novembro de 2.013.

RICARDO PINHEIRO SANTANA
Prefeito Municipal

FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e 

Administração
Publicado no Departamento de Admi-

nistração, em 14 de novembro de 2.013.

LEI Nº 5.803, DE 18 DE NOVEMBRO DE 
2013.

Proj. Lei nº 63/13 – Autoria: Prefeito Munici-
pal Ricardo Pinheiro Santana

Autoriza o Poder Executivo celebrar Termo 
de Cooperação com o Comando do Exército 
por intermédio da 2ª Região Militar, com a 
finalidade de permitir o funcionamento do 
Tiro de Guerra nº 02/046, na forma 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 Municipal 
autorizado a celebrar Termo de Cooperação 
com o Comando do Exército por intermédio 
da 2ª Região Militar e a Prefeitura Municipal 
de Assis, com a finalidade de permitir o 
funcionamento do Tiro de Guerra nº 02/046.

Parágrafo Único - As cláusulas e condições 
para formalização do presente ajuste são 
aquelas constantes da minuta do Termo 
de Cooperação, que fica fazendo parte 
integrante desta Lei.

Art. 2º-  As despesas decorrentes da 
execução da presente Lei, correrão à conta 
de dotações orçamentárias próprias ou 
suplementadas, se necessário. 

Art. 3º- Esta Lei entrará em vigor na data 
de sua publicação.
Art. 4º- Revogam-se as disposições em 
contrário.
               Prefeitura Municipal de Assis, em 
18 de novembro de 2.013.

RICARDO PINHEIRO SANTANA
Prefeito Municipal

FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e 

Administração
Publicado no Departamento de Admi-

nistração, em 18 de novembro de 2013.

LEI Nº 5.804, DE 18 DE NOVEMBRO DE 
2013.

Proj. Lei nº 102/13 – Autoria: Vereador Thia-

go Hernandes de Souza Lima

Institui no Calendário Oficial do Município de 
Assis, a Semana Municipal de Valorização 
do Professor e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ASSIS:
Faz saber que a Câmara Municipal de Assis 
aprova e ele sanciona a seguinte Lei: 

Art. 1º-  Fica instituída e incluída no Calen-
dário Oficial do Município de Assis a Semana 
Municipal de Valorização do Professor, que 
será realizada anualmente, na semana que 
contenha o dia 15 de outubro.

Art. 2°-  Durante a Semana Municipal 
de Valorização do Professor, a Secretaria 
Municipal da Educação, em conjunto com 
as Escolas, Sindicato e Associação de 
Professores, Associações de Pais e Mes-
tres, o Conselho Municipal da Educação e 
demais entidades relacionadas, promoverão 
atividades de capacitação dos profissionais 
de educação mediante ciclos de debates e 
campanhas de divulgação da importância do 
professor, além de programações culturais, 
artísticas e sociais.

Art. 3º-  Caberá à Secretaria Municipal de 
Educação, por meio de ato próprio, baixar as 
demais normas para o integral cumprimento 
das disposições desta lei.

Art. 4º-  As despesas com a execução da 
presente lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se 
necessário.

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

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

Prefeitura Municipal de Assis, em 18 de 
novembro de 2013.

RICARDO PINHEIRO SANTANA
Prefeito Municipal

FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e 

Administração
Publicada no Departamento de Admi-

nistração, em 18 de novembro de 2013.
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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

EDITAL Nº 48/2.013

RICARDO PINHEIRO SANTANA, Prefeito do Município de Assis, no uso de suas atribui-
ções legais, torna pública a HOMOLOGAÇÃO das inscrições realizadas para o Concurso 
de nº 04/2.2013, aberta através do Edital nº 46/2013, para cargos de Médicos: Plantonista, 
Neurologista, Pneumologista, Nefrologista, Neuropediatra, e Clínico Geral; Assistente Far-
macêutico, Fisioterapeuta e Profissional de Educação Física Licenciatura Plena ou Bacharel 
para atuarem na Rede Municipal da Saúde do Município de Assis, Exceto: 
Inscrição de nº 112 - candidato Edivaldo Dutra Soares - área de Profissional de Educação 
Física, indeferida na qualidade de PNE (Pessoa Portadora de Necessidades Especiais) 
por não atender o item 3.3 do Edital, deferida a inscrição para participação no concurso em 
condições de igualdade com os demais candidatos.
Inscrição de nº 130 da candidata Ana Paula Neves na área de Assistente Farmacêutico, 
indeferida por não atender o item 3.6.5 do edital.
Ficam deferidas as comprovações de experiências profissionais na área da Saúde Pública 
de no mínimo 1 ano, na área de Profissional de Educação Física Licenciatura Plena ou 
Bacharel, os candidatos relacionados abaixo:

INSCRIÇÃO ....................................................................... RG
39 ........................................................................21.510.859-0
22 ........................................................................... 9522113-X
101 .........................................................................253846201
153 .........................................................................137874005
3 ...............................................................................22061347
6 ............................................................................. 111394375
24 .......................................................................... 28547294X
103 .........................................................................326447660
25 .............................................................................19991994
10 ...........................................................................275307165
137 .........................................................................247133450
111 ...........................................................................59486160
107 ........................................................................27084407-7
70 .............................................................................50957438
5 ............................................................................27611851-0
28 ..........................................................................25463495-3
49 ...........................................................................12.870.293
43 .............................................................................30187197
154 ........................................................................27084461-2
135 ...........................................................................10356482
97 ..........................................................................28000345-6
87 ............................................................................. 11139253
105 ......................................................................33.059.486-2
150 .........................................................................247123274
88 ..........................................................................30187139-5
11 ...........................................................................341762994

                    Ficam os candidatos cujas inscrições foram deferidas, CONVOCADOS para a 
realização da prova escrita, que dar-se-á no dia 01 de Dezembro de 2.013, às 8h00. 

O local da realização das provas para os Candidatos inscritos aos cargos de Fisioterapeuta, 
Assistente Farmacêutico e Profissional de Educação Física, será na Fundação Educacional 
do Município de Assis - FEMA, situada na Avenida Getúlio Vargas, nº 1200, Assis – SP e,

O local da realização das provas para os Candidatos inscritos aos cargos de médicos será 
na Rua Candido Mota, nº 48, na sala de treinamento da Secretaria Municipal da Saúde.

Todos os candidatos deverão comparecer ao local da prova com meia hora de antecedência, 
munidos do protocolo de inscrição, juntamente com o documento de identidade que originou 
a mesma, lápis, borracha, caneta esferográfica azul ou preta.

Prefeitura Municipal de Assis, em 14 de Novembro 2.013.

RICARDO PINHEIRO SANTANA
Prefeito Municipal

DENISE FERNANDES CARVALHO
Secretária Municipal da Saúde

NOTIFICAÇÃO Nº 29/2.013

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 atribuições 
legais, com base na Lei Municipal nº 2.475, de 16 de março de 1.987 e demais legislação 
que rege a matéria.

NOTIFICA que o Alvará de Licenciamento de Obra de Construção foi cancelado a pedido 
do proprietário: 

                 PROCESSO  ALVARÁ
                      18007   17813
                      18076                      17878

  Prefeitura Municipal de Assis, em 18 de novembro
 de 2.013.

RICARDO PINHEIRO SANTANA
Prefeito Municipal

RESOLUÇÃO N.˚ 12, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2013.
 
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ASSIS, criado sob a Lei Municipal 
n.˚ 3.486, de 2 de maio de 1996, modificado pela Lei Municipal n.˚5.595, de 24 de novembro 
de 2011, no uso de suas atribuições em especial a de fiscalizar e deliberar sobre a Política 
Municipal de Assistência Social,
Considerando a discussão do Plano Municipal de Assistência Social de 2014 do recurso 
estadual para co-financiamento dos serviços Socioassistenciais,

RESOLVE:
Artigo 1º.-  Aprovar integralmente o Plano Municipal de Assistência Social, referente ao 
exercício de 2014 dos Programas do Governo Estadual, apresentado pela Secretaria Mu-
nicipal de Assistência Social. 
                Artigo 2º. – Esta Resolução baseia-se na Ata da Reunião Ordinária do Conselho 
Municipal de Assistência Social ocorrida em 13 de Novembro de 2013. 

Artigo 3º. – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Assis, 13 de Novembro de 2013.

MARCELO F. MOLITOR CARPENTIERE
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social
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