
LEI COMPLEMENTAR Nº 11, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013.

Proj. Lei Compl. nº 13/2013 – Autoria: Prefeito Municipal Ricardo Pinheiro Santana

Dispõe sobre a criação de cargos de Agente de Combate de Endemias no Quadro de Pes-
soal de Carreira da Administração Direta do Município 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-  Ficam criados no Quadro de Pessoal de Carreira da Prefeitura Municipal de Assis, 
os cargos abaixo relacionados:

Art. 2º-  Por força desta Lei Complementar, o Quadro de Pessoal de Carreira fica auto-
maticamente alterado, mediante a inclusão dos cargos ora criados.            

Art. 3º - As despesas para execução desta Lei Complementar correrão por conta de dota-
ções orçamentárias próprias do Orçamento Municipal vigente, suplementadas se necessário.
   
Art. 4º-  Esta Lei Complementar entra em vigor, a partir de sua publicação.

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

 Prefeitura Municipal de Assis, em 16 de dezembro de 2013.

RICARDO PINHEIRO SANTANA
Prefeito Municipal

FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e Administração

Publicada no Departamento de Administração, em 16 de dezembro de 2013.
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                  LEI COMPLEMENTAR Nº 12, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013.

                      Proj. Lei Compl nº 14/2013 – Autoria: Prefeito Municipal Ricardo Pinheiro Santana

Dispõe sobre a criação de cargos de Farmacêutico no Quadro de Pessoal de Carreira da 
Administração Direta do Município 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-  Ficam criados no Quadro de Pessoal de Carreira da Prefeitura Municipal de Assis, 
os cargos abaixo relacionados:

Art. 2º-  Por força desta Lei Complementar, o Quadro de Pessoal de Carreira fica auto-
maticamente alterado, mediante a inclusão dos cargos ora criados.            

Art. 3º - As despesas para execução desta Lei Complementar correrão por conta de dota-
ções orçamentárias próprias do Orçamento Municipal vigente, suplementadas se necessário.
   
Art. 4º-  Esta Lei Complementar entra em vigor, a partir de sua publicação.

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

 Prefeitura Municipal de Assis, em 16 de Dezembro de 2013.

RICARDO PINHEIRO SANTANA
Prefeito Municipal

FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e Administração

Publicada no Departamento de Administração, em 16 de Dezembro de 2013.
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LEI COMPLEMENTAR Nº 13, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013.

Proj. Lei Compl. nº 15/2013 – Autoria: Prefeito Municipal Ricardo Pinheiro Santana

Dispõe sobre a criação de cargos de Engenheiro Civil no Quadro de Pessoal de Carreira 
da Administração Direta do Município 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-  Ficam criados no Quadro de Pessoal de Carreira da Prefeitura Municipal de Assis, 
os seguintes cargos:

Art. 2º-  Por força desta Lei Complementar, o Quadro de Pessoal de Carreira fica auto-
maticamente alterado, mediante a inclusão dos cargos ora criados.            

Art. 3º - As despesas para execução desta Lei Complementar correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias, do Orçamento Municipal vigente, suplementadas se 
necessário. 
     
Art. 4º-  Esta Lei Complementar entra em vigor, a partir de sua publicação.

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

 Prefeitura Municipal de Assis, em 16 de dezembro de 2013.

RICARDO PINHEIRO SANTANA
Prefeito Municipal

FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e Administração

Publicada no Departamento de Administração, em 16 de dezembro de 2013.
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LEI Nº 5.812, DE 16 DE DEZEMBRO DE 
2013.

Proj. de Lei nº 66/2013 – Autora: Prefeito 
Municipal Ricardo Pinheiro Santana

 Autoriza o Executivo a conceder 
o uso de uma área situada no CDA I para 
a empresa ENTRINGER INDÚSTRIA DE 
SILOS LTDA.

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 conceder o uso, com encargo, 
pelo prazo de 5 (cinco) anos, à empresa 
ENTRINGER INDÚSTRIA DE SILOS LTDA, 
de uma área de propriedade do Município, 
localizada no CDA I, na Avenida do Níquel 
,  S 006 – Q J, lotes de 23 a 31, com um 
total de 2.999,97 m² (dois mil novecentos 
e noventa e nove e noventa e sete metros 
quadrados) assim descrita:
                                                                         
ÁREA: 2.999,97 m² 
LOCAL: Av. Do Níquel, S 06 – Q J, lotes de 
23 a 31– CDA I                              
PROPRIETÁRIO: Município de Assis

DESCRIÇÃO:

Começa no ponto “A”, situado no vértice 
do lote 32, junto ao alinhamento predial 
da Avenida do Níquel; deste ponto segue 
em linha reta pelo alinhamento predial da 
mesma, numa distância de 17,70 metros, 
até encontrar o ponto “B”; deste ponto segue 
em curva à direita com raio de 9,00 metros 
e desenvolvimento de 14,14 metros, até 
encontrar o ponto “C”; deste ponto segue 
em linha reta pelo alinhamento predial da 
Avenida do Manganês, numa distância de 
64,90 metros, até encontrar o ponto “D”; 
deste ponto deflete à direita e segue em 
linha reta, confrontando com o lote 22, numa 
distância de 48,00 metros, até encontrar 
o ponto “E”, deste ponto deflete à direita 
e segue em linha reta, numa distância de 
72,25 metros, até encontrar o ponto “A”, 
origem dessa descrição, abrangendo uma 
área de 2.999,97m2. 

Parágrafo Único – A área acima descrita 
consta destacada no Desenho nº 5.845, 
no Memorial Descritivo e no Laudo de 
Avaliação, elaborados pelo Departamento 
de Planejamento e Projetos da Prefeitura 
Municipal de Assis, que passam a integrar 
a presente Lei.

Art. 2° -  A presente concessão de uso, 
com encargo, tem como finalidade a 
instalação da empresa ENTRINGER IN-
DÚSTRIA DE SILOS LTDA, no CDA I, para 
construção de galpão e escritório, os quais 
serão destinados ao setor de reformas de 
equipamentos, armazenagem de equipa-

mentos prontos, expedição de materiais e 
administração do transporte da empresa.

               Art. 3° - A presente concessão 
de uso será transformada em doação após 
o prazo                   estipulado no Artigo 
1° desta Lei, com a outorga de Escritura 
definitiva, desde que  cumpridas todas as 
exigências das Leis Municipais 3.653/1998 
e                5.451/2.010. 

Art. 4°-  O prazo para início das instala-
ções da empresa será de 4 (quatro) meses, 
contados da data da concessão de uso da 
área.

Art. 5°- O prazo para início operacional 
das atividades da empresa, será de 12 
(doze) meses, contados da data da conces-
são do uso, prorrogáveis por mais 6 (seis) 
meses.

Art. 6°- O não cumprimento das obriga-
ções assumidas determinará o cancela-
mento da presente cessão, bem como a 
reversão do imóvel ao patrimônio municipal, 
com todas as benfeitorias nele existentes, 
sem direito a qualquer indenização, indepen-
dentemente de interpelação e/ou notificação 
judicial ou extrajudicial.
         
Parágrafo Único – A reversão dar-se-á, 
ainda, nas mesmas condições previstas no 
“caput”, se a Empresa:

I. Deixar caducar os prazos previs-
tos nos Artigos 4° e 5°;
II. Vender o imóvel ou desviar a 
finalidade do projeto original, mesmo que 
parcialmente, sem anuência da Prefeitura 
Municipal de Assis e da Câmara Municipal.
III. Deixar a Empresa ociosa, pelo 
período de um ano;
IV. Subdividir a área, dando à mes-
ma outra destinação diferente daquela 
prevista no projeto original, utilizá-la para 
fins residenciais, ficando, ainda, proibido o 
desmembramento de áreas, salvo os casos 
previstos pela Prefeitura Municipal de Assis;
V. Deixar área igual ou superior a 
40% (quarenta por cento) de seu total sem 
edificação e/ou ociosa, hipótese em que a 
reversão se dará parcialmente.

Art. 7°- Fica a Empresa obrigada ao 
cumprimento dos dispositivos da Lei Mu-
nicipal               n° 3.653, de 08 de janeiro 
de 1998 e da Lei 5.451 de 28 de setembro 
de 2010, das demais normas pertinentes e 
aplicáveis à espécie, adequando-se àquelas                   
decorrentes de proteção ao meio ambiente.
                                    
Art. 8°- Esta Lei entrará em vigor na data 
de sua publicação.
                 
Art. 9 - Revogam-se as disposições em 
contrário.
 
               Prefeitura Municipal de Assis, em 
16 de Dezembro de 2.013.

RICARDO PINHEIRO SANTANA
Prefeito Municipal

FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e Ad-

ministração
Publicada no Departamento de Adminis-

tração, em 16 de dezembro de 2013.

LEI Nº 5.813, DE 16 DE DEZEMBRO DE 
2013.

Proj. de Lei nº 67/2013 – Autora: Prefeito 
Municipal Ricardo Pinheiro Santana

 Autoriza o Executivo a conceder 
o uso de uma área situada no CDA II para 
a empresa DINÂMICA ECO LOCAÇÃO E 
COMÉRCIO LTDA ME.

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 conceder o uso, com encargo, 
pelo prazo de 5 (cinco) anos, à empresa 
DINÂMICA ECO LOCAÇÃO E COMÉRCIO 
LTDA ME, de uma área de propriedade do 
Município, localizada no CDA II, na Rua Av. 
Raja Jabur, S 006 – Q “F”, lotes de 44 ao 
47, com um total de               2.400,00 m² 
(dois mil e quatrocentos metros quadrados) 
assim descrita:
                                                                         
ÁREA: 2.400,00 m² 
LOCAL: Avenida Raja Jabur, S 06 – Q “F” 
(atual 230), lotes de 44 ao 47– CDA II                              
PROPRIETÁRIO: Município de Assis

DESCRIÇÃO:

 Começa no ponto “A”, junto ao 
vértice do lote 43, situado no alinhamento 
predial da Avenida Raja Jabur, deste ponto 
segue em reta pela mesma, numa distância 
de 40,00 m, até encontrar o ponto “B”; deste 
ponto deflete-se à direita, e segue em reta, 
numa distância de 60,00 m, confrontando 
com o lote 48, até encontrar o ponto “C”; 
deste ponto deflete-se à direita, e segue em 
reta, numa distância de 40,00 m, confrontan-
do com os lotes 9, 10, 11 e 12, até encontrar 
o ponto “D”; deste ponto deflete-se à direita, 
e segue em reta, numa distância de 60,00 
m, confrontando com o lote 43, até encontrar 
o ponto “A”, origem desta descrição, abran-
gendo uma área de 2.400,00 m². 

Parágrafo Único – A área acima descrita 
consta destacada no Desenho nº 6.172, 
no Memorial Descritivo e no Laudo de 
Avaliação, elaborados pelo Departamento 
de Planejamento e Projetos da Prefeitura 
Municipal de Assis, que passam a integrar 
a presente Lei.

Art. 2° - A presente concessão de uso, 
com encargo, tem como finalidade a insta-
lação da empresa Dinâmica Eco Locação e 
Comércio Ltda ME, no CDA II, para desen-
volver as atividades no ramo de aluguel de 
palcos, coberturas e outras estruturas de 
uso temporário 

.
Art. 3° - A presente concessão de uso 
será transformada em doação após o prazo                   
estipulado no Artigo 1° desta Lei, com a 
outorga de Escritura definitiva, desde que 
cumpridas todas as exigências das Leis Mu-
nicipais 3.653/1998 e                5.451/2.010.

Art. 4°-  O prazo para início das instala-
ções da empresa será de 4 (quatro) meses, 
contados da data da concessão de uso da 
área.

Art. 5°- O prazo para início operacional 
das atividades da empresa, será de 12 
(doze) meses, contados da data da conces-
são do uso, prorrogáveis por mais 6 (seis) 
meses.

Art. 6°- O não cumprimento das obriga-
ções assumidas determinará o cancela-
mento da presente cessão, bem como a 
reversão do imóvel ao patrimônio municipal, 
com todas as benfeitorias nele existentes, 
sem direito a qualquer indenização, indepen-
dentemente de interpelação e/ou notificação 
judicial ou extrajudicial.
         
Parágrafo Único – A reversão dar-se-á, 
ainda, nas mesmas condições previstas no 
“caput”, se a Empresa:

I. Deixar caducar os prazos previs-
tos nos Artigos 4° e 5°;
II. Vender o imóvel ou desviar a 
finalidade do projeto original, mesmo que 
parcialmente, sem anuência da Prefeitura 
Municipal de Assis e da Câmara Municipal.
III. Deixar a Empresa ociosa, pelo 
período de um ano;
IV. Subdividir a área, dando à mes-
ma outra destinação diferente daquela 
prevista no projeto original, utilizá-la para 
fins residenciais, ficando, ainda, proibido o 
desmembramento de áreas, salvo os casos 
previstos pela Prefeitura Municipal de Assis;
V. Deixar área igual ou superior a 
40% (quarenta por cento) de seu total sem 
edificação e/ou ociosa, hipótese em que a 
reversão se dará parcialmente.

Art. 7°- Fica a Empresa obrigada ao 
cumprimento dos dispositivos da Lei Mu-
nicipal               n° 3.653, de 08 de janeiro 
de 1998 e da Lei 5.451 de 28 de setembro 
de 2010, das demais normas pertinentes e 
aplicáveis à espécie, adequando-se àquelas                   
decorrentes de proteção ao meio ambiente.
                                    
Art. 8°- Esta Lei entrará em vigor na data 
de sua publicação.
                 
Art. 9º- Revogam-se as disposições em 
contrário. 

               Prefeitura Municipal de Assis, em 
16 de dezembro de 2013.

RICARDO PINHEIRO SANTANA
Prefeito Municipal

FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e 

Administração
Publicada no Departamento de Admi-

nistração, em 16 de dezembro de 2013.
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LEI Nº 5.814, DE 16 DE DEZEMBRO DE 
2013.

Proj. de Lei nº 68/2013 – Autora: Prefeito 
Municipal Ricardo Pinheiro Santana

 Autoriza o Executivo a conceder 
o uso de uma área situada no CDA II para 
a empresa CAR ESTANDES LTDA ME.

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 conceder o uso, com encargo, 
pelo prazo de 5 (cinco) anos, à empresa 
CAR ESTANDES LTDA, de uma área de pro-
priedade do Município, localizada no CDA II, 
na Av. Alcides Senno,  S 006 –         Q “L”, 
lotes de 46 a 49, com um total de 2.390,06 
m² (dois mil trezentos e noventa vírgula zero 
seis metros quadrados ) assim descrita:
                                                                         
ÁREA: 2.390,06 m² 
LOCAL: Avenida Alcides Senno, S 06 – Q “L” 
(atual 236), lotes de 46 a 49-CDA II                              
PROPRIETÁRIO: Município de Assis

DESCRIÇÃO:

Começa no ponto “A”, junto ao vértice do lote 
45, situado no alinhamento predial da Rua 
Alcides Senno, deste ponto segue em reta 
pela mesma, numa distância de 40,00 m, até 
encontrar o ponto “B”; deste ponto deflete-se 
à direita, e segue em reta, numa distância 
de 60,00 m, confrontando com o lote 50, até 
encontrar o ponto “C”; deste ponto deflete-se 
à direita, e segue em reta, numa distância 
de 40,00 m, confrontando com os lotes 08, 
09, 10 e 11, até encontrar o ponto “D”; deste 
ponto deflete-se à direita, e segue em reta, 
numa distância de 60,00 m, confrontando 
com o lote 45, até encontrar o ponto “A”, 
origem desta descrição, abrangendo uma 
área de 2.390,06 m². 

Parágrafo Único – A área acima descrita 
consta destacada no Desenho nº 6.173, 
no Memorial Descritivo e no Laudo de 
Avaliação, elaborados pelo Departamento 
de Planejamento e Projetos da Prefeitura 
Municipal de Assis, que passam a integrar 
a presente Lei.

Art. 2° - A presente concessão de uso, 
com encargo, tem como finalidade a amplia-
ção da empresa CAR ESTANDES LTDA, no 
CDA II, que atua na fabricação de estandes 
e tendas.

Art. 3° - A presente concessão de uso 
será transformada em doação após o prazo                   
estipulado no Artigo 1° desta Lei, com a 
outorga de Escritura definitiva, desde que 
cumpridas todas as exigências das Leis Mu-
nicipais 3.653/1998 e                5.451/2.010. 

Art. 4°-  O prazo para início das instala-
ções da empresa será de 4 (quatro) meses, 

contados da data da concessão de uso da 
área.

Art. 5°- O prazo para início operacional 
das atividades da empresa, será de 12 
(doze) meses, contados da data da conces-
são do uso, prorrogáveis por mais 6 (seis) 
meses.

Art. 6°- O não cumprimento das obriga-
ções assumidas determinará o cancela-
mento da presente cessão, bem como a 
reversão do imóvel ao patrimônio municipal, 
com todas as benfeitorias nele existentes, 
sem direito a qualquer indenização, indepen-
dentemente de interpelação e/ou notificação 
judicial ou extrajudicial.
         
Parágrafo Único – A reversão dar-se-á, 
ainda, nas mesmas condições previstas no 
“caput”, se a Empresa:

I. Deixar caducar os prazos previs-
tos nos Artigos 4° e 5°;
II. Vender o imóvel ou desviar a 
finalidade do projeto original, mesmo que 
parcialmente, sem anuência da Prefeitura 
Municipal de Assis e da Câmara Municipal.
III. Deixar a Empresa ociosa, pelo 
período de um ano;
IV. Subdividir a área, dando à mes-
ma outra destinação diferente daquela 
prevista no projeto original, utilizá-la para 
fins residenciais, ficando, ainda, proibido o 
desmembramento de áreas, salvo os casos 
previstos pela Prefeitura Municipal de Assis;
V. Deixar área igual ou superior a 
40% (quarenta por cento) de seu total sem 
edificação e/ou ociosa, hipótese em que a 
reversão se dará parcialmente.

Art. 7°- Fica a Empresa obrigada ao 
cumprimento dos dispositivos da Lei Mu-
nicipal          n° 3.653, de 08 de janeiro de 
1998 e da Lei 5.451 de 28 de setembro de 
2010, das demais normas pertinentes e 
aplicáveis à espécie, adequando-se àquelas                   
decorrentes de proteção ao meio ambiente.
                                    
Art. 8°- Esta Lei entrará em vigor na data 
de sua publicação.
                 
Art. 9 - Revogam-se as disposições em 
contrário. 

               Prefeitura Municipal de Assis, em 
16 de Dezembro de 2.013.

RICARDO PINHEIRO SANTANA
Prefeito Municipal

FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e 

Administração
Publicada no Departamento de Admi-

nistração, em 16 de dezembro de 2013.

LEI Nº 5.815, DE 16 DE DEZEMBRO DE 
2013.

Proj. de Lei nº 70/2013 – Autora: Prefeito 
Municipal Ricardo Pinheiro Santana

Autoriza o Executivo a conceder o uso de 
uma área situada no CDA II para a empresa 
MULTIPRESENTES PRESENTES E BRIN-
QUEDOS LTDA EPP.

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 Muni-
cipal autorizado a conceder o uso, com 
encargo, pelo prazo de 5 (cinco) anos, à 
empresa MULTIPRESENTES PRESENTES 
E BRINQUEDOS LTDA EPP, de uma área 
de propriedade do Município, localizada no 
CDA II, na Rua Hugo Mossini ,  S 006 – Q 
“H” (atual 234), lotes de 10 ao 12, com um 
total de 2.945,70 m² (dois mil novecentos 
e quarenta e cinco vírgula  setenta metros 
quadrados) assim descrita:
                                                                         
ÁREA: 2.945,70 m² 
LOCAL: Rua Hugo Mossini, S 06 – Q “H” 
(atual 234), lotes de 10 ao 12– CDA II                              
PROPRIETÁRIO: Município de Assis

DESCRIÇÃO:

Começa no ponto “A”, junto ao vértice do 
lote 1, situado no alinhamento predial da 
Rua Hugo Mossini, deste ponto segue em 
reta pela mesma, numa distância de 30,00 
m, até encontrar o ponto “B”; deste ponto 
deflete-se à direita, e segue em reta, numa 
distância de 98,20 m, confrontando com o 
lote 13, até encontrar o ponto “C”; deste 
ponto deflete-se à direita, e segue em reta, 
numa distância de 30,00 m, confrontando 
com os lotes 42, 43 e 44, até encontrar o 
ponto “D”; deste ponto deflete-se à direita, 
e segue em reta, numa distância de 98,20 
m, confrontando com os lotes 9, 8, 7, 6, 5, 
4, 3, 2 e 1, até encontrar o ponto “A”, origem 
desta descrição, abrangendo uma área de 
2.945,70 m². 

Parágrafo Único – A área acima descrita 
consta destacada no Desenho nº 6.182, 
no Memorial Descritivo e no Laudo de 
Avaliação, elaborados pelo Departamento 
de Planejamento e Projetos da Prefeitura 
Municipal de Assis, que passam a integrar 
a presente Lei.

Art. 2° - A presente concessão de uso, 
com encargo, tem como finalidade a ins-
talação da empresa MULTIPRESENTES 
PRESENTES E BRINQUEDOS LTDA EPP, 
no CDA II para desenvolver atividades de 
importação de utilidades domésticas, pre-
sentes e brinquedos, montagem de emba-
lagens e conjuntos, separação e distribuição 
para clientes em todo território nacional.

Art. 3° - A presente concessão de uso 
será transformada em doação após o prazo                   
estipulado no Artigo 1° desta Lei, com a 
outorga de Escritura definitiva, desde que 

cumpridas todas as exigências das Leis Mu-
nicipais 3.653/1998 e                5.451/2.010. 

Art. 4°-  O prazo para início das instala-
ções da empresa será de 4 (quatro) meses, 
contados da data da concessão de uso da 
área.

Art. 5°- O prazo para início operacional 
das atividades da empresa, será de 12 
(doze) meses, contados da data da conces-
são do uso, prorrogáveis por mais 6 (seis) 
meses.

Art. 6°- O não cumprimento das obriga-
ções assumidas determinará o cancela-
mento da presente cessão, bem como a 
reversão do imóvel ao patrimônio municipal, 
com todas as benfeitorias nele existentes, 
sem direito a qualquer indenização, indepen-
dentemente de interpelação e/ou notificação 
judicial ou extrajudicial.
         
Parágrafo Único – A reversão dar-se-á, 
ainda, nas mesmas condições previstas no 
“caput”, se a Empresa:

I. Deixar caducar os prazos previs-
tos nos Artigos 4° e 5°;
II. Vender o imóvel ou desviar a 
finalidade do projeto original, mesmo que 
parcialmente, sem anuência da Prefeitura 
Municipal de Assis e da Câmara Municipal.
III. Deixar a Empresa ociosa, pelo 
período de um ano;
IV. Subdividir a área, dando à mes-
ma outra destinação diferente daquela 
prevista no projeto original, utilizá-la para 
fins residenciais, ficando, ainda, proibido o 
desmembramento de áreas, salvo os casos 
previstos pela Prefeitura Municipal de Assis;
V. Deixar área igual ou superior a 
40% (quarenta por cento) de seu total sem 
edificação e/ou ociosa, hipótese em que a 
reversão se dará parcialmente.

Art. 7°- Fica a Empresa obrigada ao 
cumprimento dos dispositivos da Lei Mu-
nicipal               n° 3.653, de 08 de janeiro 
de 1998 e da Lei 5.451 de 28 de setembro 
de 2010, das demais normas pertinentes e 
aplicáveis à espécie, adequando-se àquelas                   
decorrentes de proteção ao meio ambiente.
                                    
Art. 8°- Esta Lei entrará em vigor na data 
de sua publicação.
                 
Art. 9 - Revogam-se as disposições em 
contrário. 

               Prefeitura Municipal de Assis, em 
16 de dezembro de 2013.

RICARDO PINHEIRO SANTANA
Prefeito Municipal

FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e 

Administração
Publicada no Departamento de Admi-

nistração, em 16 de dezembro de 2013.
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LEI Nº 5.816, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013.

         Proj. de Lei nº 85/2013 – Autora: Prefeito Municipal Ricardo Pinheiro Santana

Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar 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 aberto no Orçamento Programa Anual do Município de Assis, um Crédito 
Adicional Suplementar, nos termos do artigo 41, inciso I, da Lei Federal 4.320 de 17 de 
março de 1.964, no valor de R$ 612.326,00 (seiscentos e doze mil, trezentos e vinte e seis 
reais) observando as classificações institucionais, econômicas e funcionais programáticas, 
abaixo relacionadas:

2.   PODER EXECUTIVO
2.10.   SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
2.10.1.   FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – BLOCO GESTÃO
10122.0083.2.189 SUPORTE ADMINISTRATIVO
(6460)  319011 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil  
R$ 216.000,00
2.10.3.   ATENÇÃO BÁSICA
10.301.0079.2.051 IMPLEMENTAÇÃO DO PROG DE SAÚDE DA FAMÍLIA
(6874)  319011 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil  
R$ 241.000,00
10.301.0079.2.176 APOIO A MANUTENÇÃO DAS UBS
(7070)  319011 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil  
R$ 130.000,00
2.10.4.   MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL HOSPITALAR
10.302.0080.2.181 ATENDIMENTOS ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS
(7497)  339197 Aporte para Cobertura Déficit Atuar RPPS  
R$ 25.326,00

 Total  R$ 612.326,00
                                                                                                                              
Art. 2º - Os recursos para atender a abertura do crédito adicional suplementar das dota-
ções acima serão provenientes de anulação parcial e/ou total, nos termos do disposto no 
inciso III, do parágrafo 1°, do artigo 43, da Lei 4.320, de 17 de Março de 1.964 das dotações 
orçamentárias abaixo:

2.  PODER EXECUTIVO
2.4.  SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
2.4.6.  ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
99.999.9999.0.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
(2228) 999999 Reserva de Contingência  R$ 612.326,00

  Total  R$ 612.326,00

Art. 3º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º- Revogam-se as disposições em contrário.
 
 Prefeitura Municipal de Assis, 16 de Dezembro de 2.013.

RICARDO PINHEIRO SANTANA
Prefeito Municipal

FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e Administração

Publicada no Departamento de Administração, em 16 de Dezembro de 2013.

   PORTARIA Nº 28.953/2013

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

                          Considerando que a servidora 
municipal CLAUDIA REGINA SPRICIDO, 
conta com 24 (vinte e quatro) anos, 03 
(três) meses e 07 (sete) dias de tempo de 
contribuição conforme certidões expedidas 
pela Prefeitura Municipal de Assis e INSS 
e com 47 (quarenta e sete) anos de idade; 

considerando que a servidora foi conside-
rada incapacitado para exercer as ativida-
des laborativas, conforme laudo pericial 
expedido pela Junta Médica dos Instituto 
de Previdência dos Servidores Públicos do 
Município de Assis;

 considerando os documentos 
constantes do processo 056/2013, do Insti-
tuto de Previdência dos Servidores Públicos 
do Município de Assis – ASSISPREV; 
 
considerando parecer jurídico exarado ao 
final do referido processo que deferiu pela 
concessão de aposentadoria à servidora;
 

RESOLVE:

                          Conceder aposentadoria 
por invalidez com proventos proporcionais  
a 24/30 avos à servidora CLAUDIA REGINA 
SPRICIDO, nos termos do artigo 6 A da 
Emenda Constitucional nº 070/2012,  sendo 
que seus proventos  serão calculados com 
base na Referência 20 I no cargo de Agente 
Administrativo, acrescido de 21,55% de adi-
cional de tempo de serviço e sexta parte, a 
partir de 08 de Novembro de 2013. 

Prefeitura Municipal de Assis, 08 de Novem-
bro 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 28.972/2013

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

                          Considerando que a servidora 
municipal MARIA ELITA ALCÂNTARA DE 
MELO FERREIRA, conta com 18 (dezoito) 

anos, 09 (nove) meses e 11 (onze) dias de 
tempo de contribuição conforme certidão 
expedida pela Prefeitura Municipal de Assis 
e com 51 (cinqüenta e um) anos de idade; 

considerando que a servidora foi conside-
rada incapacitada para exercer as ativida-
des laborativas, conforme laudo pericial 
expedido pela junta Médica do Instituto de 
Previdência dos Servidores Públicos do 
Município de Assis ;

 considerando os documentos 
constantes do processo 062/2013, do Insti-
tuto de Previdência dos Servidores Públicos 
do Município de Assis – ASSISPREV; 
 
considerando parecer jurídico exarado ao 
final do referido processo que deferiu pela 
concessão de aposentadoria à servidora;
 

RESOLVE:

                          Conceder aposentadoria 
por invalidez com proventos proporcionais  
à 18/30 avos à servidora MARIA ELITA 
ALCÂNTARA DE MELO FERREIRA, nos 
termos do artigo 6º - A da Emenda Cons-
titucional nº 070/2012,  sendo que seus 
proventos  serão calculados com base na 
Referência 20 I no cargo de Auxiliar de 
Enfermagem, acrescido de 15,76% de adi-
cional de tempo de serviço, a partir de 01 
de dezembro de 2013. 

Prefeitura Municipal de Assis, 02 de Dezem-
bro 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 28.973/2013

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

                          Considerando que a servido-
ra municipal ADRIANA PEREIRA MIGUEL, 
conta com 25 (vinte e cinco) anos e 20 (vinte) 
dias de tempo de contribuição conforme cer-
tidões expedidas pela Prefeitura Municipal 
de Assis e INSS e com 45 (quarenta e cinco) 
anos de idade; 

considerando que a servidora foi conside-
rada incapacitada para exercer as ativida-
des laborativas, conforme  laudo pericial 
expedido pela junta Médica do Instituto de 
Previdência dos Servidores Públicos do 
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Município de Assis ;

 considerando os documentos 
constantes do processo 063/2013, do Insti-
tuto de Previdência dos Servidores Públicos 
do Município de Assis – ASSISPREV; 
 
considerando parecer jurídico exarado ao 
final do referido processo que deferiu pela 
concessão de aposentadoria à servidora;
 

RESOLVE:

                          Conceder aposentadoria 
por invalidez com proventos proporcionais  à 
25/30 avos à servidora ADRIANA PEREIRA 
MIGUEL, nos termos do artigo                6º 
- A da Emenda Constitucional nº 070/2012,  
sendo que seus proventos  serão calculados 
com base na Referência 20 I, no cargo de 
Agente Administrativo, acrescido de 21,55% 
de adicional de tempo de serviço e sexta 
parte, a partir de 01 de Dezembro de 2013. 

Prefeitura Municipal de Assis, 02 de Dezem-
bro 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 28.974/2013

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

                          Considerando que o servidor 
municipal MÁRIO DE FÁTIMA BOGADO, 
conta com 26 (vinte e seis) anos, 02 (dois) 
meses e 25 (vinte e cinco) dias de tempo de 
contribuição conforme certidões expedidas 
pela Prefeitura Municipal de Assis e INSS e 
com 54 (cinqüenta e quatro) anos de idade; 

considerando que o servidor foi considerado 
incapacitado para exercer as atividades la-
borativas, conforme  laudo pericial expedido 
pela junta Médica do Instituto de Previdência 
dos Servidores Públicos do Município de 
Assis ;

 considerando os documentos 
constantes do processo 064/2013, do Insti-
tuto de Previdência dos Servidores Públicos 
do Município de Assis – ASSISPREV; 
 
considerando parecer jurídico exarado ao 
final do referido processo que deferiu pela 
concessão de aposentadoria ao servidor;
 

RESOLVE:

                          Conceder aposentadoria 
por invalidez com proventos integrais ao 
servidor MÁRIO DE FÁTIMA BOGADO, 
nos termos do artigo 6º - A da Emenda 
Constitucional nº 070/2012,  sendo que seus 
proventos  serão calculados com base na 
Referência 20 C, no cargo de Ajudante de 
Produção, acrescido de 21,55% de adicional 
de tempo de serviço e sexta parte, a partir 
de 01 de Dezembro de 2013. 

Prefeitura Municipal de Assis, 02 de Dezem-
bro 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 28.975/2013

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

                        considerando que o servidor 
municipal NELSON ALVES MOREIRA, 
conta com 37 (trinta e sete) anos, 04 (qua-
tro) meses e 20 (vinte) dias de tempo de 
contribuição conforme certidões expedidas 
pela Prefeitura Municipal de Assis e INSS 
e com 58 (cinqüenta e oito) 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 065/2013 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 NELSON ALVES MOREIRA, nos termos 
do artigo 3º da Emenda Constitucional  nº 
047/2005, sendo que seus proventos serão 
calculados com base na Referência 20-C, no 
cargo de Ajudante de Produção, acrescido 
de 40,71% de adicional de tempo de servi-
ço, sexta parte, 50% sobre a incorporação 

da Função de Confiança de Encarregado 
de Setor e 50% sobre a incorporação da 
Função de Chefe de Divisão, nos termos 
da Lei Complementar Municipal nº 08, de 
12 de Junho de 2006, a partir de 01 de 
Dezembro de 2013.                  
                      
                        Prefeitura Municipal de Assis, 
em 02 de Dezembro 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 28.976/2013

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

                        considerando que o servidor 
municipal LUIS CARLOS DE BARROS, 
conta com 37 (trinta e sete) anos, 09 (nove) 
meses e 10 (dez) dias de tempo de contri-
buição conforme certidões expedidas pela 
Prefeitura Municipal de Assis e INSS e com 
57 (cinqüenta e sete) 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 066/2013 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 
contribuição, com proventos proporcionais 
à 85% ao servidor LUIS CARLOS DE BAR-
ROS, nos termos do Artigo 2º 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 e sexta parte, a partir 
de 01 de Dezembro de 2013.                  
                      
                        Prefeitura Municipal de Assis, 
em 02 de Dezembro 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 28.977/2.013

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

considerando que a servidora municipal 
VALQUÍRIA INÊS SANTOS SILVA, conta 
com 28 (vinte e oito) anos, 04 (quatro) me-
ses e 01 (um) dia de tempo de contribuição 
conforme certidão expedida pela Prefeitura 
Municipal de Assis e com 50 (cinqüenta) 
anos de idade; 

                        considerando a solicitação 
de Aposentadoria Especial de Professor,  
por tempo de contribuição, requerida pela 
servidora,;

considerando os documentos constantes 
no processo de aposentadoria  nº 067/2013 
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 Aposenta-
doria por Tempo de Contribuição Especial 
de Professor, com proventos integrais à 
servidora VALQUÍRIA INÊS SANTOS SILVA, 
nos termos do Artigo 6º da Emenda Constitu-
cional nº 041/2003, combinada com o artigo 
40 § 5º da Constituição Federal, sendo que 
seus proventos serão calculados com base 
na Referência 30-J, no cargo de Professor 
de Educação Básica - PEB I – Ensino Funda-
mental – 30 horas, acrescido de 27,63% de 
adicional de tempo de serviço, sexta parte, 
5% de promoção horizontal, conforme Lei 
Complementar nº 06, de 25 de abril de 2011 
e 40% sobre incorporação da função de 
Coordenador Pedagógico, , nos termos da 
Lei Complementar Municipal nº 08, de 12 de 
Junho de 2006, a partir de 01 de Dezembro 
de 2013.
                 
                        Prefeitura Municipal de Assis, 
em 02 de Dezembro de 2013.

RICARDO PINHEIRO SANTANA
Prefeito Municipal
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FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e 

Administração

CARLOS SÉRGIO DIAS PAIÃO
Diretor Presidente - Assisprev

         PORTARIA Nº 28.978/2013

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

considerando que a servidora municipal 
DOROTI RODRIGUES ROBERTO TEO-
DORO, conta com 15 (quinze) anos, 06 
(seis) meses e 08 (oito) dias de tempo de 
contribuição conforme certidões expedidas 
pela Prefeitura Municipal de Assis e INSS e 
com 64 (sessenta e quatro) anos de idade;

considerando o foi requerido pela servidora 
solicitando aposentadoria por implemento 
de idade;

considerando os documentos constantes do 
processo 068/2013, do Instituto de Previdên-
cia 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 idade, com 
proventos proporcionais à 15/30 avos à 
servidora DOROTI RORIGUES ROBERTO 
TEODORO, nos termos do             artigo 
40, § 1º, inciso III  alínea “b” da Constituição 
Federal, sendo que seus proventos serão 
calculados na forma dos §§ 3º, 8º e 17 com 
base na Referência 20-C, no cargo de Aju-
dante de Serviços, acrescido de 10,25% de 
adicional de tempo de serviço, a partir de 01 
de Dezembro de 2013. 

Prefeitura Municipal de Assis, 02 de Dezem-
bro 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 28.979/2013

 
RICARDO PINHEIRO SANTANA, Prefeito 

do Município de Assis, no uso de suas atri-
buições legais, e

considerando que a servidora municipal 
BENEDITA SIMÃO VITE, conta com 10 (dez) 
anos, 07 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias 
de tempo de contribuição conforme certidão 
expedida pela Prefeitura Municipal de Assis 
e com 64 (sessenta e quatro) anos de idade;

considerando o foi requerido pela servidora 
solicitando aposentadoria por implemento 
de idade;

considerando os documentos constantes do 
processo 069/2013, do Instituto de Previdên-
cia 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 idade, com 
proventos proporcionais à 10/30 avos à 
servidora BENEDITA SIMÃO VITE, nos 
termos do  artigo 40, § 1º, inciso III  alínea 
“b” da Constituição Federal, sendo que seus 
proventos serão calculados na forma dos §§ 
3º, 8º e 17 com base na Referência 20-C, no 
cargo de Ajudante de Serviços, acrescido de 
10,25% de adicional de tempo de serviço, a 
partir de 01 de Dezembro de 2013. 

Prefeitura Municipal de Assis, 02 de Dezem-
bro 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 28.980/2013

                        RICARDO PINHEIRO SAN-
TANA, Prefeito do Município de Assis, no 
uso de suas atribuições legais, e 

                        considerando que o servidor 
municipal ODAIR MINATI, conta com 36 
(trinta e seis) anos, 02 (dois) meses e 05 
(cinco) dias de tempo de contribuição con-
forme certidões expedidas pela Prefeitura 
Municipal de Assis e INSS e com 60 (ses-
senta) anos de idade; 

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

EXTRATO TERMO DE RESCISÃO 
AMIGÁVEL

Ref.: Processo nº 022/13 – Tomada de 
Preços nº 001/13 - Contrato nº 017/2013 
- Locatária: Prefeitura Municipal de As-
sis - CONTRATADA: Assisenge Enge-
nharia e Construções Ltda., CNPJ n.º 
03.938.159/0001-40 - OBJETO: Rescisão da 
Construção Prédio para Abrigar Unidade de 
Saúde do Bairro Bonfim - Rescisão: A partir 
de 02.12.2013. – Fundamento Legal: inciso 
II, do artigo 79, da Lei 8.666/93.
Assis, 02 de dezembro de 2013

RICARDO PINHEIRO SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO LEGISLATIVO Nº 302, DE 12 
DE NOVEMBRO DE 2.013

(Proj. Dec. Legisl. nº 10/13, do Ver. Paulo 
Mattioli Junior e demais Vereadores)

OUTORGA O TÍTULO HONORÍFICO DE 
CIDADÃO ASSISENSE AO EMPRESÁRIO 
GILSON SILVA

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE ASSIS, no uso de suas atribuições legais 
e de conformidade com o que dispõe o Artigo 
31, Inciso III, da Lei Orgânica do Município 
de Assis, promulga o seguinte DECRETO 
LEGISLATIVO:

Art. 1º.  Fica outorgado ao Empresário 
Gilson Silva, o Título Honorífico de Cidadão 
Assisense.

Parágrafo Único. O presente título é confe-
rido ao homenageado, em reconhecimento 
aos relevantes serviços que vem prestando 
à comunidade assisense.
 
Art. 2º. A entrega do Título, objeto deste 
Decreto Legislativo, dar-se-á em Sessão 
Solene a ser determinada pela Presidência 
da Mesa.

Art. 3º. As despesas decorrentes com a 
execução deste Decreto Legislativo, corre-
rão por conta das dotações orçamentárias 
próprias.

Art. 4º. Este Decreto Legislativo entrará 
em vigor na data de sua publicação.

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ASSIS, EM 12 
DE NOVEMBRO DE 2013

EDUARDO DE CAMARGO NETO
Presidente

Publicada e Registrada na Câmara 
Municipal de Assis, em 12 de Novembro 

de 2.013

Daniela de Kássia N. Bezson
Diretora da Câmara

LICITAÇÃO

                        considerando os documentos 
constantes no processo de aposentadoria         
nº 070/2013 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 
contribuição, com proventos integrais ao 
servidor ODAIR MINATI, nos termos do 
Artigo 3º da Emenda Constitucional  nº 
047/2005, sendo que seus proventos serão 
calculados com base na Referência 30-E, 
no cargo de Agente Fiscal, acrescido de 
27,63% de adicional de tempo de serviço, 
sexta parte, Gratificação de Função Técnica 
e 80% sobre a incorporação da Função de 
Confiança de Encarregado de Setor, nos 
termos da Lei Complementar Municipal nº 
08, de 12 de Junho de 2006, a partir de 01 
de Dezembro de 2013.                  
                      
                        Prefeitura Municipal de Assis, 
em 02 de Dezembro de 2013.

RICARDO PINHEIRO SANTANA
Prefeito Municipal

FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e 

Administração

CARLOS SÉRGIO DIAS PAIÃO
Diretor Presidente - Assisprev

ATOS OFICIAIS 
DO PODER 

LEGISLATIVO
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 304, DE 10 
DE dezembro DE 2.013

(Proj. Dec. Legisl. nº 07/13, dos Ver.(s) 
Thiago Hernandes de Souza Lima,  Eduardo 
de Camargo Neto e  demais Vereadores)

OUTORGA O TÍTULO HONORÍFICO DE 
CIDADÃO ASSISENSE AO DEPUTADO 
FEDERAL E SECRETÁRIO DA HABITA-
ÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO SILVIO 
FRANÇA TORRES

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE ASSIS, no uso de suas atribuições legais 
e de conformidade com o que dispõe o Artigo 
31, Inciso III, da Lei Orgânica do Município 
de Assis, promulga o seguinte DECRETO 
LEGISLATIVO:

Art. 1º.  Fica outorgado ao Deputado Fe-
deral e  Secretário da Habitação do Estado 
de São Paulo, Silvio França Torres, o Título 
Honorífico de Cidadão Assisense.

Parágrafo Único. O presente título é confe-
rido ao homenageado, em reconhecimento 
aos relevantes serviços que vem prestando 
ao Município de Assis.
 
Art. 2º. A entrega do Título, objeto deste 
Decreto Legislativo, dar-se-á em Sessão 
Solene a ser determinada pela Presidência 
da Mesa.

Art. 3º. As despesas decorrentes com a 
execução deste Decreto Legislativo, corre-
rão por conta das dotações orçamentárias 
próprias.

Art. 4º. Este Decreto Legislativo entrará 
em vigor na data de sua publicação.

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ASSIS, EM 10 
DE DEZEMBRO DE 2013

EDUARDO DE CAMARGO NETO
Presidente

Publicado e Registrado na Câmara 
Municipal de Assis, em 10 de Dezembro 

de 2.013

Daniela de Kássia N. Bezson
Diretora da Câmara

DECRETO LEGISLATIVO Nº 305, DE 10 
DE DEZEMBRO DE 2.013

(Proj. Dec. Legisl. nº 12/13, dos Ver.(s) 
Eduardo de Camargo Neto, Paulo Mattioli 
Junior, Alexandre Cobra Vêncio e demais 
Vereadores)

OUTORGA O TÍTULO HONORÍFICO DE 
CIDADÃO ASSISENSE AO DR. ÉBER 
ELIUD FELTRIM

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE ASSIS, no uso de suas atribuições legais 
e de conformidade com o que dispõe o Artigo 
31, Inciso III, da Lei Orgânica do Município 
de Assis, promulga o seguinte DECRETO 
LEGISLATIVO:

Art. 1º.  Fica outorgado ao Dr. Éber Eliud 
Feltrim o Título Honorífico de Cidadão As-
sisense.

Parágrafo Único. O presente título é confe-
rido ao homenageado, em reconhecimento 
aos relevantes serviços que vem prestando 
à comunidade assisense.

 
Art. 2º. A entrega do Título, objeto deste 
Decreto Legislativo, dar-se-á em Sessão 
Solene a ser determinada pela Presidência 
da Mesa.

Art. 3º. As despesas decorrentes com a 
execução deste Decreto Legislativo, corre-
rão por conta das dotações orçamentárias 
próprias.

Art. 4º. Este Decreto Legislativo entrará 
em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º. Revogam-se as disposições em 

contrário.

CÂMARA MUNICIPAL DE ASSIS, EM 10 
DE DEZEMBRO DE 2013

EDUARDO DE CAMARGO NETO
Presidente

Publicado e Registrado na Câmara 
Municipal de Assis, em 10 de Dezembro 

de 2.013

Daniela de Kássia N. Bezson
Diretora da Câmara
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