
PORTARIA Nº 28.893/2013

RICARDO PINHEIRO SANTANA, Prefeito 
do Município de Assis, no uso de suas 
atribuições legais, e  considerando que o 
servidor municipal ORIDIO ALVES MOREI-
RA, conta com 35 (trinta e cinco) anos, 02 
(dois) meses e 04 (quatro) dias de tempo de 
contribuição conforme certidões expedidas 
pela Prefeitura Municipal de Assis e INSS e 
com 65 (sessenta e cinco) anos de idade; 

considerando a solicitação  de aposenta-
doria por tempo de contribuição, requerida 
pelo servidor;

                        considerando os documentos 
constantes no processo de aposentadoria         
nº 060/2013 do Instituto de Previdência 
dos Servidores Públicos do Município de 
Assis –Assisprev;

                        considerando Parecer Jurí-
dico exarado ao final do referido processo 
que deferiu a concessão de aposentadoria 
ao servidor;

RESOLVE:
Conceder aposentadoria por tempo de con-
tribuição, com proventos integrais ao servi-
dor ORIDIO ALVES MOREIRA, nos termos 
do Artigo 6º da Emenda Constitucional  nº 
041/2003, sendo que seus proventos serão 
calculados com base na Referência 20-C, no 
cargo de Ajudante de Serviços, acrescido de 
21,55% de adicional de tempo de serviço, 
sexta parte, 50% sobre a incorporação da 
Função de Confiança de Encarregado de 
Serviços e 40% sobre a incorporação da 
Função de Encarregado de Setor, nos ter-
mos da Lei Complementar Municipal nº 08, 
de 12 de Junho de 2006, a partir de 01 de 
Novembro de 2013.                  
                      
 Prefeitura Municipal de Assis, em 01 de 
Novembro de 2013.

RICARDO PINHEIRO SANTANA
Prefeito Municipal

FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e 

Administração

CARLOS SÉRGIO DIAS PAIÃO
Diretor Presidente - Assisprev

PORTARIA Nº 28.894/2013

RICARDO PINHEIRO SANTANA, Prefeito 
do Município de Assis, no uso de suas atri-
buições legais, e 

considerando que a servidora municipal 
MARIA APARECIDA MOREIRA SOUZA, 
conta com 30 (trinta) anos, 03 (três) meses 
e 30 (trinta) dias de tempo de contribuição, 
conforme certidões expedidas pela Prefei-
tura Municipal de Assis e INSS e com 61 
(sessenta e um) anos de idade; 

considerando a solicitação  de aposenta-
doria por tempo de contribuição, requerida 
pela servidora;
 considerando os documentos constantes no 
processo de aposentadoria         nº 059/2013 
do Instituto de Previdência dos Servidores 
Públicos do Município de Assis –Assisprev;

 considerando Parecer Jurídico exarado 
ao final do referido processo que deferiu a 
concessão de aposentadoria à servidora;

RESOLVE:
Conceder aposentadoria por tempo de 
contribuição, com proventos integrais à 
servidora MARIA APARECIDA MOREIRA 
SOUZA, nos termos do artigo 6º da Emenda 
constitucional nº 041/2003, sendo que seus 
proventos serão calculados com base na 
Referência 20-G, no cargo de Merendeira, 
acrescido de 27,63% de adicional de tempo 
de serviço e sexta parte, a partir de 01 de 
Novembro de 2013.                  
                      
Prefeitura Municipal de Assis, em 01 de 
Novembro de 2013.

RICARDO PINHEIRO SANTANA
Prefeito Municipal

FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e 

Administração

CARLOS SÉRGIO DIAS PAIÃO
Diretor Presidente - Assisprev

PORTARIA Nº 28.895/2013

 RICARDO PINHEIRO SANTANA, Prefeito 
do Município de Assis, no uso de suas 
atribuições legais, e considerando que a 
servidora municipal MARIA GILDA DA SILVA 
DOS SANTOS, conta com 32 (trinta e dois) 

anos, 06 (seis) meses e 01 (um) dia de 
tempo de contribuição, conforme certidões 
expedidas pela Prefeitura Municipal de 
Assis e INSS e com 62 (sessenta e dois) 
anos de idade; 

considerando a solicitação  de aposenta-
doria por tempo de contribuição, requerida 
pela servidora;

                        considerando os documentos 
constantes no processo de aposentadoria         
nº 058/2013 do Instituto de Previdência 
dos Servidores Públicos do Município de 
Assis –Assisprev;

                        considerando Parecer Jurí-
dico exarado ao final do referido processo 
que deferiu a concessão de aposentadoria 
à servidora;

RESOLVE:
Conceder aposentadoria por tempo de 
contribuição, com proventos integrais à 
servidora MARIA GILDA DA SILVA DOS 
SANTOS, nos termos do artigo 6º da Emen-
da Constitucional nº 041/2003, sendo que 
seus proventos serão calculados com base 
na Referência 30-C, no cargo de Auxiliar 
de Enfermagem, acrescido de 21,55% de 
adicional de tempo de serviço e sexta parte, 
a partir de 01 de Novembro de 2013.                  
                      
Prefeitura Municipal de Assis, em 01 de 
Novembro de 2013.

RICARDO PINHEIRO SANTANA
Prefeito Municipal

FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e 

Administração

CARLOS SÉRGIO DIAS PAIÃO
Diretor Presidente - Assisprev

PORTARIA Nº 28.896/2013

 RICARDO PINHEIRO SANTANA, Prefeito 
do Município de Assis, no uso de suas 
atribuições legais, e  considerando que a 
servidora municipal MARIA DE LOURDES 
PEDROSO GIROTO, conta com 30 (trinta) 
anos, 06 (seis) meses e 04 (quatro) dia de 
tempo de contribuição, conforme certidões 
expedidas pela Prefeitura Municipal de Assis 
e INSS e com 60 (sessenta) anos de idade; 

considerando a solicitação  de aposenta-
doria por tempo de contribuição, requerida 
pela servidora;
 considerando os documentos constantes no 
processo de aposentadoria         nº 057/2013 
do Instituto de Previdência dos Servidores 
Públicos do Município de Assis –Assisprev;

                        considerando Parecer Jurí-
dico exarado ao final do referido processo 
que deferiu a concessão de aposentadoria 
à servidora;

RESOLVE:
Conceder aposentadoria por tempo de 
contribuição, com proventos integrais à 
servidora MARIA DE LOURDES PEDROSO 
GIROTO, nos termos do artigo 6º da Emen-
da constitucional nº 041/2003, sendo que 
seus proventos serão calculados com base 
na Referência 20-C, no cargo de Ajudante de 
Serviços, acrescido de 34,01% de adicional 
de tempo de serviço e sexta parte, a partir 
de 01 de Novembro de 2013.                  
                      
 Prefeitura Municipal de Assis, em 01 de 
Novembro de 2013.

RICARDO PINHEIRO SANTANA
Prefeito Municipal

FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e 

Administração

CARLOS SÉRGIO DIAS PAIÃO
Diretor Presidente - Assisprev

   PORTARIA Nº 28.897/2013

RICARDO PINHEIRO SANTANA, Prefeito 
do Município de Assis, no uso de suas atri-
buições legais, e
considerando o requerimento da senhora 
OLIRIA MACHADO, solicitando Pensão 
por Morte do ex-servidor inativo ADELINO 
GARCIA DE LIMA; 
considerando os documentos constantes 
do Processo de Pensão por Morte n° 
012/2.013 do Instituto de Previdência dos 
Servidores Públicos do Município de Assis 
– ASSISPREV;
considerando a conclusão final exarada no 
referido Processo que deferiu a concessão 
da Pensão por Morte;

RESOLVE :

  Ano XII www.assis.sp.gov.br

PODER EXECUTIVO

ASSIS
Paço Municipal:  Avenida Rui Barbosa, nº 926 • CEP: 19.814.900 • Tel. (18) 3302-3300

Assis, quarta-feira, 27 de novembro de 2013

DIÁRIO OFICIAL DE

RICARDO PINHEIRO SANTANA 
Prefeito de Assis

Nº 1846

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO



2 Diário Oficial de Assis Assis, quarta-feira, 27 de novembro de 2013

LICITAÇÃO

Conceder Pensão por Morte do ex-servidor 
inativo ADELINO GARCIA DE LIMA, de 
acordo com o artigo 40, § 7º da Constituição 
Federal combinada com a Lei Complemen-
tar Municipal nº 14, de 26 de dezembro 
de 2006, artigo 33, à companheira OLIRIA 
MACHADO, retroagindo seus efeitos a 
partir da data do óbito, ocorrido em 16 de 
Setembro de 2013.                  
. 
  Prefeitura Municipal de Assis, em 01 de 
Novembro de 2013.
 

RICARDO PINHEIRO SANTANA
Prefeito Municipal

FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e 

Administração

CARLOS SÉRGIO DIAS PAIÃO
Diretor Presidente - Assisprev

PORTARIA Nº 28.898/2013

                        RICARDO PINHEIRO SAN-
TANA, Prefeito do Município de Assis, no uso 
de suas atribuições legais, e considerando 
que a servidora municipal MEIRE APARE-
CIDA ALVES OLIVEIRA GONZAGA, conta 
com 33 (trinta e três) anos, 10 (dez) meses 
e 30 (trinta) dias de tempo de contribuição, 
conforme certidões expedidas pela Prefei-
tura Municipal de Assis e INSS e com 54 
(cinqüenta e quatro) anos de idade; 

considerando a solicitação  de aposenta-
doria por tempo de contribuição, requerida 
pela servidora;
  considerando os documentos constantes 
no processo de aposentadoria         nº 
061/2013 do Instituto de Previdência dos 
Servidores Públicos do Município de Assis 
–Assisprev;
  considerando Parecer Jurídico exarado 
ao final do referido processo que deferiu a 
concessão de aposentadoria à servidora;

RESOLVE:
Conceder aposentadoria por tempo de 
contribuição, com proventos integrais à 
servidora MEIRE APARECIDA ALVES OLI-
VEIRA GONZAGA, nos termos do artigo 
3º da Emenda constitucional nº 047/2005, 
sendo que seus proventos serão calcula-
dos com base na Referência 40-I, no cargo 
de Encarregado de Setor, acrescido de 
34,01% de adicional de tempo de serviço, 
sexta parte, gratificação de função técnica 
e 80% sobre a incorporação da Função de 
Confiança de Chefe de Departamento nos 

termos da Lei Complementar Municipal nº 
08, de 12 de junho de 2006, a partir de 01 
de Novembro de 2013.                  
                      
                         Prefeitura Municipal de Assis, 
em 01 de Novembro de 2013.

RICARDO PINHEIRO SANTANA
Prefeito Municipal

FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e 

Administração

CARLOS SÉRGIO DIAS PAIÃO
Diretor Presidente - Assisprev

PORTARIA Nº 28.899/2013

 RICARDO PINHEIRO SANTANA, Prefeito 
do Município de Assis, no uso de suas atri-
buições legais, e 

                        Considerando o processo de 
aposentadoria por tempo de contribuição 
com proventos integrais do servidor URACI 
FRANCISCO DOS SANTOS, com base no 
ato concessório de 01 de outubro de 2011 
e pela portaria 25.865 de 01 de outubro de 
2011, onde consta para efeito de adicional 
de tempo de serviço 34, 01% onde deveria 
constar o percentual de 40,7l% de adicional 
de tempo de serviço, conforme declaração 
atualizada e emitida pela Prefeitura Munici-
pal de Assis; 

RESOLVE:
RETIFICAR os termos da Portaria nº 25.865 
de 10 de Outubro de 2011 para constar 
que o servidor URACI FRANCISCO DOS 
SANTOS, aposentou-se por tempo de con-
tribuição com proventos integrais, com base 
na Referência 40 K, no cargo de Chefe de 
Divisão, acrescido de 40,71% de Adicional 
de Tempo de Serviço e Sexta parte, retroa-
gindo seus efeitos a partir de 01 de Outubro 
de 2011.             

Prefeitura Municipal de Assis, em 01 de 
Novembro de 2013.

RICARDO PINHEIRO SANTANA
Prefeito Municipal

FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e 

Administração

CARLOS SÉRGIO DIAS PAIÃO
Diretor Presidente - Assisprev

PORTARIA Nº 28.900/2013

RICARDO PINHEIRO SANTANA, Prefeito 
do Município de Assis, no uso de suas atri-
buições legais, e 
Considerando o processo de aposenta-
doria compulsória do servidor GERVÁSIO 
FERREIRA DA SILVA, com base no ato 
concessório em 21 de Julho de 2012 e pela 
Portaria 26.733, de 19 de Julho de 2012, em 
que consta para efeito de cálculo a propor-
ção de 30/35 avos e onde deveria constar 
a proporção de 31/35 avos, conforme 
certidões expedidas pelo INSS e Prefeitura 
Municipal de Assis, 

RESOLVE:
RETIFICAR os termos da Portaria nº 26.733 
de 19 de Julho de 2012, para constar que o 
servidor GERVÁSIO FERREIRA DA SILVA, 
aposentou-se com 70 anos de idade com-
pulsoriamente, com proventos proporcionais 
a 31/35 avos nos termos do artigo 40, § 1º, 
inciso II da Constituição Federal, com base 
na Referência 20 K, no cargo de Motorista , 
acrescido de 27,63% de adicional de tempo 
de serviço e sexta parte, retroagindo seus 
efeitos a partir de 21 de junho de 2012.        
                      
                         Prefeitura Municipal de Assis, 
em 01 de Novembro de 2013.

RICARDO PINHEIRO SANTANA
Prefeito Municipal

FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e 

Administração

CARLOS SÉRGIO DIAS PAIÃO
Diretor Presidente - Assisprev

PORTARIA Nº 28.901/2013

RICARDO PINHEIRO SANTANA, Prefeito 
do Município de Assis, no uso de suas atri-
buições legais, e 
Considerando o processo de aposentadoria 
por invalidez da servidora MÁRCIA REGINA 
SEREZANI, com base no ato concessó-
rio em 30 de Novembro de 2007  e pela 
portaria 23.645, de 29 de Junho de 2009, 
reenquadrada pela Emenda Constitucional                   
nº 070/2012 e pela portaria 28.031, de 27 
de dezembro de 2012, em que consta para 
efeito de cálculo a proporção de 25/30 avos, 
onde deveria constar a proporção de 23/30 
avos, conforme certidões expedidas pelo 
INSS e Prefeitura Municipal de Assis, 

RESOLVE:
RETIFICAR os termos da Portaria nº 23.645, 
de 29 de junho de 2009 para constar que 
a servidora MÁRCIA REGINA SEREZANI, 
aposentou-se por invalidez  com proventos 
proporcionais a 23/30 avos, reenquadrada 
pelo artigo 6ª da Emenda Constitucional nº 
070/2012, com base na Referência 30 H, no 
cargo de Professor I – 30 horas, acrescido 

de 21,55% de Adicional de Tempo de Serviço 
e Sexta parte, retroagindo seus efeitos a 
partir de 30 de novembro de 2007.        
                      
Prefeitura Municipal de Assis, em 01 de 
Novembro de 2013.

RICARDO PINHEIRO SANTANA
Prefeito Municipal

FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e 

Administração

CARLOS SÉRGIO DIAS PAIÃO
Diretor Presidente - Assisprev

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Ref.: Processo 110/13 – Contratação Direta 
02/13 – Contratação de grupo teatral pro-
fissional do setor artístico, consagrado pela 
critica especializada e pela opinião pública, 
para apresentação da peça “Vim Ver Maria”, 
que trata de prevenção do abuso e violên-
cia sexual contra a criança e adolescente. 
Contratada: Associação Cultural Soarte – 
CNPJ 02.409.360/0001-77 - Valor Global: 
R$ 23.940,00 – Fundamento Legal: Inciso 
III do artigo 25 da Lei 8.666/93.  
Assis (SP), 11 de novembro de 2013.

Ricardo Pinheiro Santana - Prefeito

PORTARIA Nº16
 
A Secretária Municipal de Educação de As-
sis, conforme as competências que lhe são 
conferidas , com fundamento na Deliberação 
CEE 10/97, e a vista do parecer Conclusivo 
do Supervisor de Ensino responsável , ex-
pede a presente Portaria:.
Artigo 1º - Ficam aprovados os Regimentos 
Escolares das seguintes  escolas:   
                                                      
EMEI “BAMBALALÃO”
EMEIF “PROFª  ALIDES CELESTE RAZA-
BONI CARPENTIERI”
EMEIF” PROF “JOÃO LUIZ GALVÃO RI-
BEIRO”

Artigo 2º - A Secretaria Municipal de Educa-
ção de Assis, responsável pela Supervisão 
dos estabelecimentos de ensino, zelará pelo 
fiel cumprimento das normas contidas no 
Regimento Escolar, objeto desta Portaria..
Artigo 3º - Esta portaria entrará em vigor na 
data da sua publicação.

Assis, 26 de novembro de 2013

MARIA AMÉLIA ARTIGAS DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PORTARIA
Secretaria Municipal de Educação

DIÁRIO OFICIAL DE
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RESOLUÇÃO Nº172, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2.013

(Proj. de Resolução nº 08/13, de autoria do Ver. Eduardo de Camargo Neto)

INSTITUI O REGIME DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM 
VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ASSIS, usando das atribuições que lhe con-
fere o Artigo 31, inciso IV, da Lei Orgânica do Município de Assis, faz saber que a Câmara 
Municipal de Assis aprova e ele promulga a seguinte RESOLUÇÃO:

Art. 1º.  Fica instituído o Regime de Concessão de Diárias para custear despesas em 
viagens de servidores e Vereadores da Câmara Municipal de Assis, que se deslocarem de 
sua sede de trabalho em cumprimento a determinação superior para desempenhar tarefa ou 
representação oficial, participação de treinamento e outros eventos similares, de interesse 
do Município, segundo as disposições desta Resolução.

Parágrafo Único. Quando a viagem do servidor ou Vereador tiver por finalidade a partici-
pação em cursos, seminários, treinamentos e similares, este fica obrigado a comprová-lo 
mediante a entrega de cópia do certificado ou declaração de participação do referido evento.

Art. 2º.  As Diárias serão concedidas por dia de afastamento da sede da repartição, 
destinando-se ao pagamento de despesas efetuadas com hospedagem e alimentação pelo 
servidor ou Vereador, devidamente justificadas por escrito.

Parágrafo Único. A solicitação de diárias deve ser feita com antecedência mínima de 48 
(quarenta e oito) horas da data da realização da viagem, em formulário próprio constante 

ATOS OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO

no Anexo I desta Lei, salvo em caso de emergências.

Art. 3º.  As Diárias serão pagas antecipadamente, de uma só vez, exceto nas situações 
a seguir:

I. em caso de emergência ou de exiguidade de tempo, quando poderão ser processadas 
no decorrer do afastamento e,

II. quando o afastamento compreender período superior a quinze dias, caso em que poderá 
ser paga de forma parcelada, a critério da Presidência da Câmara.

Art. 4º.  Os valores correspondentes para cada tipo de Diária, serão definidos por meio de 
Ato da Presidência, tornando-se por base os preços efetivamente praticados no mercado 
e obedecerão os seguintes critérios:

I – Diária com pernoite: quando o afastamento da sede do Município for por tempo superior 
a 18 horas e até 24 horas;

II – Diária sem pernoite: quando o afastamento da sede do Município se der por tempo 
superior a 12 horas e inferior a 18 horas, dentro do mesmo dia;

III – Meia  Diária sem pernoite: quando o afastamento da sede do Município se der por 
tempo superior a 6 horas e até 12 horas contínuas;

IV – Diária para curto percurso: quando o afastamento da sede do Município se der por 
tempo de 3 horas até 6 horas.

Parágrafo Único. As Diárias correspondentes ao afastamento da sede do Município realizados 
durante plantões aos finais de semana, feriados e pontos facultativos, serão concedidas 
por meio de Regime de Adiantamento.

Art. 5º.  As demais despesas efetuadas em viagens, com exceção das decorrentes de 
Diárias, serão custeadas pelas dotações próprias previamente fixadas e concedidas por 
meio de Regime de Adiantamento, na forma da lei.

§ 1º.  O Chefe do Poder Legislativo fica autorizado ainda, através da Diretoria Financeira 
da Câmara Municipal de Assis, a reembolsar, além das diárias, as despesas com passa-
gens de ônibus, uso de táxi, pedágios, estacionamentos e outras despesas de interesse da 
Câmara, desde que devidamente comprovadas por documentos fiscais e sempre em nome 
da Câmara Municipal de Assis.

§ 2º.  Caso a viagem ultrapasse a quantidade de diárias solicitadas e pagas anteci-
padamente, ocorrerá o ressarcimento das diárias correspondentes ao período prorrogado 
mediante justificativa fundamentada ao Presidente da Câmara Municipal de Assis.
 
Art. 6º.  Os valores das Diárias não poderão servir de base para a concessão de quais-
quer outros benefícios, e sua concessão ficará condicionada à existência de disponibilidade 
orçamentária e financeira na Diretoria Financeira da Câmara Municipal de Assis.

Art. 7º.  A responsabilidade pelo controle das viagens e das Diárias concedidas é do 
solicitante e da autoridade concedente, sem prejuízo da fiscalização a ser exercida pelo 
Controle Externo. 

Art. 8º.  Nos casos em que o Vereador ou servidor, por qualquer circunstância, não realizar 
o deslocamento, deverá comprovar o recolhimento do valor não utilizado no prazo máximo, 
improrrogável, de 02 (dois) dias.
 
Art. 9º.  As Diárias eventualmente pagas a maior ou indevidamente serão restituídas pelo 
Vereador ou servidor, de uma só vez, no prazo máximo, improrrogável de 05 (cinco) dias 
úteis, contados a partir do dia seguinte ao do retorno, do recebimento ou da constatação.

Parágrafo Único. O descumprimento do disposto neste artigo implicará no desconto integral 
e imediato em folha de pagamento dos valores recebidos pelo Vereador ou servidor, sem 
prejuízo de outras sanções legais.

Art. 10.  Responderão solidariamente pelos atos praticados em desacordo com o disposto 
nesta Lei, a autoridade concedente, o ordenador de despesa e o Vereador ou servidor que 
houver recebido as diárias.
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Art. 11.  Fica instituído o Formulário de Solicitação de Diárias de Viagem, na forma do  
Anexo I, a fim de possibilitar o cumprimento das disposições desta lei.

Art. 17.  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 18.  Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Resolução nº 81, de 05 
de março de 2003.
CÂMARA MUNICIPAL DE ASSIS, EM 26 DE NOVEMBRO DE 2013

EDUARDO DE CAMARGO NETO
Presidente

Publicada e Registrada na Câmara Municipal de Assis, em 26 de Novembro de 
2.013

Daniela de Kássia N. Bezson
Diretora da Câmara

ANEXO I 
 

Formulário de Solicitação de Diárias de Viagem 
 

Solicitante:_____________________________________________ 
 
A Diretoria Financeira da  Câmara Municipal de Assis 
 
 
Nome do Favorecido ________________________________________ 
 
( ) SERVIDOR DE CARREIRA  ( ) EM COMISSÃO  ( ) VEREADOR 
 
CARGO___________________________________________ 
 
 

 
 
OBJETIVO DA VIAGEM: (Descrever e anexar comprovante de participação no 
evento – convite/ficha de inscrição/outro) 
 

 
DADOS DA VIAGEM 

 
CIDADE DE DESTINO: _________________________ UF: __________ 
 
DATA DE SAÍDA: __/__/20__      DATA DE RETORNO: __/__/20__ 
 
MEIO(S) DE TRANSPORTE: ( ) AÉREO  ( ) RODOVIÁRIO  ( ) VEÍCULO OFICIAL 
 

Tipo de Diária Quantidade Valor 
   

 
Assis, ___ de ___________ de 20____. 

 
 

Nome e assinatura 
Cargo 

 

DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A 
DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2.014. 

O Presidente da Câmara Municipal de Assis, Vereador Eduardo de Camargo 
Neto, convida a população para comparecer à Sessão Ordinária no dia 02 de 
Dezembro de 2013, a partir das 19:00 horas, quando será discutido, na Ordem 
do Dia, o Projeto de Lei nº 101/13, que estima a Receita e Fixa a Despesa do 
Município para o Exercício de 2014.   www.camaraassis.sp.gov.br

COMUNICADO DE HOMOLOGAÇÃO

Ref.: Processo 017/2013 – Contratação Direta 008/2013; 
Objeto: - Contratação de serviços comuns, com fornecimento de materiais e mão de obra, 
para reforma do abrigo dos transmissores da TV Digital da Câmara Municipal de Assis;
Adjudicatária: Cristiane Madureiro Miguel – ME, CNPJ nº 18.590.518/0001-98;
Fundamentação Legal: - art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8666/93;
Valor Global  Estimado: - R$ 7.758,30 (sete mil setecentos e cinquenta e oito reais e trinta 
centavos);
Assis (SP), 27de novembro de 2013.

Eduardo Camargo Neto
Presidente da Câmara Municipal de Assis
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