
DECRETO Nº 6.733, DE 22 DE ABRIL DE 2015.

Dispõe sobre nomeação da Comissão Organizadora do Processo Seletivo Temporário nº 
05/2015, para contratação de Oficineiros, junto a Secretaria Municipal da Saúde.

RICARDO PINHEIRO SANTANA, Prefeito Municipal de Assis, no uso de suas atribuições 
legais e,

DECRETA:
Art. 1º-  Fica nomeada a Comissão Organizadora do Processo Seletivo Temporário            nº 
05/2015, para contratação de Oficineiros nas seguintes áreas: artes visuais para atuar com 
desenho e grafite, artes cênicas, práticas corporais para ensinar parkour e skate, música e 
artesanato, para atuarem junto as Ações da Pólo Academia da Saúde, os seguintes membros:
 
Presidente :
Neusa Aparecia Duarte 
Membros:
Almir Martinês Moreno
Amauri Pinheiro de Góes
Cristiani Silvério Bussinatti 
                               
Art. 2º-   Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Assis, em 22 de Abril de 2015.

RICARDO PINHEIRO SANTANA
Prefeito Municipal

DENISE FERNANDES CARVALHO
Secretária Municipal da Saúde

Publicado no Departamento de Administração, em 22 de Abril de 2015.

EDITAL Nº 36/2015

RICARDO PINHEIRO SANTANA, Prefeito do Município de Assis, no uso de suas atribuições 
legais, torna pública a HOMOLOGAÇÃO de todas as inscrições realizadas para Concurso 
Público nº 04/2015, aberto através do Edital nº 34, de 10 de abril de 2015, para cargos de 
carreira de Médicos: Pediatra e Plantonista, para atuarem na Rede Municipal de Saúde 
de Assis.

Ficam CONVOCADOS todos os candidatos inscritos para a realização da prova objetiva, 
no dia: 26 de abril de 2015, às 08:00horas, no seguinte local: SECRETARIA MUNICIPAL 
DA SAÚDE / SALA DE TREINAMENTO, situada na Rua Cândido Mota nº 48.

Os candidatos deverão comparecer no local da prova com meia hora de antecedência, 
munidos do protocolo de inscrição, juntamente com o documento de identificação com foto, 
lápis, borracha, caneta esferográfica azul ou preta.

Prefeitura Municipal de Assis, em 22 de Abril 2015.

RICARDO PINHEIRO SANTANA
Prefeito Municipal 

DENISE FERNANDES CARVALHO
Secretária Municipal de Saúde

EDITAL Nº 37/2015

RICARDO PINHEIRO SANTANA, Prefeito do Município de Assis, no uso de suas atribuições 
legais, TORNA PÚBLICO o presente Edital de Abertura do Processo Seletivo Temporário nº 
05/2015 para a contratação temporária de profissionais OFICINEIROS (Pessoa Física) para 
atuarem no Pólo Academia da Saúde vinculado à Secretaria Municipal da Saúde de Assis.

1- PROFISSIONAL 

1.1- Atuação/Área, Carga Horária Semanal, Número de Vagas e Vencimentos.

* Para todas atuações/área a carga horária semanal será cumprida conforme escala de 
trabalho definida pela Gerencia da Academia.

1.2- As atribuições de todos os cargos se encontram no anexo I deste Edital.

2- O PROCESSO SELETIVO CONSTARÁ DE DUAS FASES: 

FASE 1 – Prova Objetiva: Com pontuação mínima de 0 e máxima de 50 pontos, com caráter 
classificatório.

FASE 2 – Prova de Avaliações de Currículos: com pontuação mínima de 0 e máxima de 50 
pontos, com caráter classificatório.

2.1 – As somatórias de ambas as Fases contarão com nota máxima de 100 pontos.

3- PERÍODO DE INSCRIÇÕES

3.1 - As inscrições serão realizadas nos dias: 27 a 30 de abril de 2.015, no horário das 09 
às 12/14 às 17 horas, na Polo Academia da Saúde, Rua Pompéia, nº 305, Vila Progresso 
– Assis – SP.
 
3.2 -  Cada proponente poderá se inscrever somente em uma área de atuação.
                                                                                     
4 - PARA INSCREVER-SE, O CANDIDATO OU SEU PROCURADOR DEVERÁ, NO ATO 
DA INSCRIÇÃO, APRESENTAR:

4.1-  RG original e cópia comum;

4.2-  Certidão de nascimento de filhos menores ou dependentes, original e cópia comum;

4.3- Formulário de inscrição fornecido e preenchido no local;
 

 
Atuação/Área: 

Carga 
Horária Semanal * 

n.º de Vagas Vencimentos ** 

Artes Visuais 
Grafite 

02 01 R$ 35,00 por hora aula 
ministrada 

Artes Cênicas 
Teatro 

02 01 R$ 35,00 por hora aula 
ministrada 

Práticas Corporais (1) 
Parkour  

02 01 R$ 35,00 por hora aula 
ministrada 

Práticas Corporais (2) 
Skate 

02 01 R$ 35,00 por hora aula 
ministrada 

Música 
Percussão 

02 01 R$ 35,00 por hora aula 
ministrada 

Artesanato 
Artesanato em Geral 

02 01 R$ 35,00 por hora aula 
ministrada 

 

      Ano XIV 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, 22 de abril de 2015

DIÁRIO OFICIAL DE

RICARDO PINHEIRO SANTANA 
Prefeito de Assis

Nº 2043

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO



2 Diário Oficial de Assis Assis, quarta-feira, 22 de abril de 2015 • Nº 2043

4.4-  Para todas as atuações/áreas apresentar original e cópia do certificado ou documento 
de conclusão do ensino fundamental;

4.5- Para todas atuações/áreas apresentar além dos outros documentos exigidos, currículo 
profissional da área pretendida, juntamente com originais e cópias dos certificados que 
comprovem a experiência profissional;

4.6- Não serão recebidas inscrições por via postal, fax ou internet.

4.7- A não apresentação da documentação exigida, ainda que verificada posteriormente, 
eliminará o candidato do certame, anulando todos os atos decorrentes da inscrição;

4.8- O candidato é responsável pelas informações prestadas na ficha de inscrição, ficando 
ciente que está de acordo com as exigências e normas previstas neste Edital;

4.9- É de inteira responsabilidade do candidato, o acompanhamento das informações refe-
rentes à Seleção Pública em que se inscreveu. 

4.10- No caso de inscrição por procuração, será exigida a entrega do respectivo instrumento 
de mandato, no momento da realização da inscrição, acompanhada de cópia autenticada 
do documento de identidade do candidato e a apresentação da identidade do procurador. 
Deverá ser entregue uma procuração por candidato e esta ficará retida. O candidato assumirá 
as conseqüências de eventuais erros cometidos por seu procurador ao efetuar a inscrição.

5 - DA PROVA OBJETIVA

5.1- A FASE 1 - O Processo Seletivo Temporário dar-se-á através de prova objetiva, aplicada 
para todos os candidatos de todas as áreas de atividades especificadas neste Edital, sendo 
de caráter classificatório. A Prova objetiva conterá 10 (dez) questões de nível fundamental 
de múltipla escolha, com 04 (quatro) alternativas, para cada uma delas, tendo para cada 
questão uma única alternativa correta, valendo 05 pontos cada questão, totalizando ao 
máximo de 50 pontos.  

5.2 – PARA TODOS AS ÁREAS. As questões serão divididas na seguinte forma: Conte-
rão05 questões sobre a língua portuguesa (nível fundamental), 05 de matemática (nível 
fundamental).

5.3 - O conteúdo programático para as provas objetivas para todos as áreas se encontra 
no anexo II deste Edital.

5.4- A prova objetiva dar-se-á no dia 17 de maio de 2.015, às 08h00, na sala de Treina-
mento da Secretaria Municipal da Saúde de Assis, situada na Rua Cândido Mota, nº 48, 
Vila Central, Assis – SP. 

5.5-   Os candidatos deverão comparecer ao local da prova, 30 (trinta) minutos antes 
de seu início, munidos de caneta azul ou preta, Protocolo de Inscrição, Original da Cédula 
de Identidade ou Carteira expedida por Conselho de Classe, apresentando condição de 
leitura com clareza (com foto);

5.6 -  Após às 8h00 não será permitida a entrada de nenhum candidato na sala; 

5.7 -  A prova escrita terá duração máxima de 2 (duas) horas;

5.8 -  Por motivo de segurança o candidato somente poderá ausentar-se da sala depois de 
decorrida 1 (uma) hora do início da prova;

5.9- Poderá ser interposto recurso contra questões da prova objetiva nos casos de irregu-
laridade insanável ou preterição de formalidade substancial que possa afetar o resultado, 
mediante pedido devidamente fundamentado ao Presidente da Comissão Organizadora, 
até as 16h00 do dia seguinte à aplicação da prova;

5.10-  No término da prova, o candidato deverá entregar ao Fiscal de sala a folha de 
respostas e o caderno de questões;

5.11-  O encerramento da prova dar-se-á na presença dos 3 (três) últimos candidatos;

5.12-   O candidato poderá levar o gabarito provisório;

5.13-  As provas serão individuais, não sendo tolerada a comunicação com outro can-
didato, nem utilização de livros, notas, impressos, aparelhos celulares e outros aparelhos 
eletrônicos.  Reserva-se à Comissão Organizadora do Processo e aos Fiscais o direito de 
excluir do recinto e eliminar do restante das provas, o candidato cujo 

comportamento for considerado inadequado, bem como tomar medidas saneadoras, esta-
belecer critérios para resguardar a execução individual e correta das provas;

5.14- O gabarito da prova objetiva será disponibilizado no dia seguinte à aplicação da prova, 

no site www.saude.assis.sp.gov.br 

6 – DA AVALIAÇÃO DE CURRÍCULO:

6.1 – FASE 2 - O critério de pontuação para prova de avaliação curriculum de experiência 
profissional, consta no anexo III deste edital, com pontuação máxima de 50 pontos.

7 – DA CLASSIFICAÇÃO:

7.1- Será considerado classificado o candidato que obtiver maior pontuação na somatória 
das duas fases do Processo entre os candidatos, separados por áreas, considerando a 
pontuação máxima de 100 pontos.

7.2- Como critério de desempate, na hipótese de igualdade de nota, terá preferência, su-
cessivamente, o candidato que obtiver:

1º) idade igual ou superior a 60 anos, conforme estabelece a Lei Federal nº 10.741, de 
1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), sendo considerada, para este fim, a data de 
realização da prova;
2°) maior número de dependentes menores;
3º) maior idade, na data de realização da prova 

8 – PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS E CLASSIFICAÇÕES:

8.1- Será publicado separadamente em listas de acordo com as áreas de atuação oferecidas, 
já constando a ordem de classificação, considerando as notas da Fase 1, Fase 2 e a nota final;

9 -  REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO:

9.1-  Requisitos comuns a todas as atuações:

9.2 -Ter sido classificado no Processo de Seleção Pública Temporário, na forma estabele-
cida neste Edital;

9.3 - Ser brasileiro nato ou naturalizado;

9.4 - Estar inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF;

9.5 - Preencher os requisitos mínimos e escolaridade exigida para área de atuação;

9.6 - Estar quite com a Fazenda Municipal;

9.7 - Não exercer serviços públicos nas três esferas: Federal, Estadual e Municipal;

9.8 - Não ter sido condenado por crime contra o patrimônio ou administração pública, nem 
ter sido demitido a bem do serviço público em qualquer nível, bem como não registrar 
antecedentes criminais;

9.9 - Apresentar os documentos necessários exigidos neste Edital originais e cópias comuns.

9.10 - Deverá apresentar um projeto de um período de 7 meses (de junho a dezembro de 
2015) envolvendo a área escolhida na inscrição, indicando o público alvo, impactos sociais, 
cultural, aprendizados, melhoria da saúde e da qualidade de vida, avaliação e a viabilidade 
de implementação no espaço e horários disponibilizados no Polo Academia da Saúde.

9.11 - As contratações serão de responsabilidade da Secretaria Municipal da Saúde, no 
uso de suas atribuições legais e realizadas nos termos do artigo 2º, Inc. II da Lei Municipal          
nº 3.474/96.

9.12 – Caso não tenha para as oficinas o número mínimo de 10 participantes por área, o 
contratado será dispensado e rescindido seu contrato.

9.13 - O candidato que não atender qualquer dos itens acima será excluído da lista de 
classificação, poderá ser dispensado da contratação.

10 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

10.1 - Uma Comissão Organizadora que foi indicada pela Secretária Municipal da Saúde e 
nomeada pelo Prefeito Municipal elaborou o presente Edital e coordenará todo o certame.

10.2-  Os demais classificados, além do primeiro colocado, poderão ser contratados para 
as vagas existentes ou que vagarem em virtude de desistências, ou as que forem criadas 
durante a validade do processo;

10.3-  A declaração falsa ou inexata de dados constantes da ficha de inscrição, bem 
como, a apresentação de documentos falsos determinará o cancelamento da inscrição, e 
de todos os atos dela decorrentes, mesmo que verificados posteriormente, sem prejuízo 



3 Diário Oficial de Assis Assis, quarta-feira, 22 de abril de 2015 • Nº 2043

das sanções administrativas e penais;

10.4-  O presente Edital terá validade de 1 (um) ano a contar da data de sua homolo-
gação, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Administração Pública;

10.5-   A divulgação dos resultados, dando publicidade aos atos, será divulgada no site 
da Secretaria Municipal da Saúde: www.saude.assis.sp.gov.br, no Diário Oficial Municipal 
e nos meios de comunicação utilizados pelo Município, não sendo fornecidos quaisquer 
atestados, certificados ou certidões relativas à classificação;

10.6-  A convocação para contratação dos candidatos CLASSIFICADOS será realizada 
de conformidade com a necessidade do Município de Assis e obedecerá rigorosamente à 
ordem de classificação;

10.7- É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a publicação de todos os 
atos, editais e comunicados referentes a este Processo Seletivo, bem como de eventuais 
aditamentos e instruções específicas para realização do certame.

10.8- Os candidatos que participarem do Processo Seletivo temporário de que trata o 
presente Edital, serão classificados para atuar no Polo Academia da Saúde da Secretaria 
Municipal de Saúde de Assis.

10.9- Após a entrega da documentação não será permitida a inclusão de quaisquer outros 
documentos ao prontuário do candidato. 

10.10- Os candidatos serão admitidos pela Municipalidade, seguindo a ordem de classifi-
cação, por período de 7 meses, podendo ser prorrogado pelo prazo estabelecido no art. 3º, 
§ 2º da Lei Municipal  nº 3.474/96.

10.11- Por motivo de desistência ou no decorrer do contrato, o profissional que, por qual-
quer motivo, deixar de corresponder às expectativas do desenvolvimento das atividades 
relacionadas, seja no perfil profissional ou da Política dos serviços da Rede Municipal de 
Saúde, por decisão da Secretária Municipal de Saúde poderá ser rescindido o contrato sem 
prejuízo das partes a qualquer tempo; e será convocado o próximo candidato aprovado da 
lista de classificados;

10.12- Os valores devidos aos Oficineiros serão apurados mensalmente e pagos em até 
trinta dias da comprovação da execução dos serviços, mediante confirmação pela Unidade 
responsável pela fiscalização.

10.13- A Secretaria Municipal da Saúde do Município de Assis – SP e Polo Academia da 
Saúde, serão responsáveis pela fiscalização da efetiva execução dos projetos.

10.14- As despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste Edital correrão por conta 
de recursos consignados ao Fundo Municipal da Saúde.

10.15- As Oficinas livres deverão ocorrer no período compreendido entre 9h e 20 h, de 
segunda a sábado, nos espaços disponibilizados para esta finalidade pela Administração 
da Academia da Saúde. A planilha de horários e locais será definida pela Gerência do Polo 
Academia da Saúde, após a contratação dos Oficineiros.

10.16- O Oficineiro deverá cumprir com todos os itens e seus prazos estabelecidos pela 
coordenação administrativa, bem como com a emissão de relatórios com informações 
acerca das oficinas ministradas.

10.17- Ao final do contrato o Oficineiro deverá realizar, com seus alunos, uma mostra pú-
blica do trabalho desenvolvido ao longo do contrato, em sua área atuação (apresentação 
coletiva, exposição, mostra e etc.).

10.18- As responsabilidades civis, penais, comerciais e outras advindas de utilizações de 
direitos autorais e ou patrimoniais anteriores, contemporâneas ou posteriores à formação 
do contrato cabem exclusivamente ao contratado.

10.19- A Academia da Saúde não se responsabilizará em hipótese alguma pelos atos dos con-
tratados ou compromissos de natureza comercial, financeira, trabalhista ou outra, realizados 
pelos mesmos para fins do cumprimento do contrato com a Secretaria Municipal da Saúde.

10.20- Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pela Comissão Organizadora do 
Processos de Seleção Pública.

Prefeitura Municipal de Assis, 22 de abril de 2015.

RICARDO PINHEIRO SANTANA
Prefeito Municipal

DENISE FERNANDES CARVALHO
Secretária Municipal da Saúde de Assis

ANEXO I

DAS ATRIBUIÇÕES - ATUAÇÕES/ÁREAS:

Artes Visuais
Desenho/Grafite:

Estimular a percepção e leitura do mundo através da compreensão dos procedimentos bá-
sicos das linguagens visuais, possibilitando a criação, a comunicação e o desenvolvimento 
de formas de expressar ideias bidimensionais e tridimensionais.

Artes Cênicas
Teatro:
Sensibilização do aluno para fazer ações teatrais e toda a sua gama de possibilidades. 
Busca também desenvolver as ferramentas básicas do ator: corpo, voz e emoção, além de 
proporcionar ao aluno a abertura e o desenvolvimento do seu universo lúdico.

Práticas Corporais (1)
Parkour: 
Oferecer atividades físicas de baixo impacto, que contribuem para o bem estar, a sociali-
zação e a saúde em sua totalidade, entendendo o sujeito em suas dimensões cognitivas, 
motoras e sociais, numa abordagem que focalize a cultura como forma de melhoria da 
qualidade de vida.

Práticas Corporais (2)
Skate:
Oferecer atividades físicas de baixo impacto, que contribuem para o bem estar, a sociali-
zação e a saúde em sua totalidade, entendendo o sujeito em suas dimensões cognitivas, 
motoras e sociais, numa abordagem que focalize a cultura como forma de melhoria da 
qualidade de vida.

Música
Percussão:
Proporcionar contato com música, por meio do acesso à iniciação musical e aos fundamentos 
da técnica de instrumentos musicais. Desenvolver noções básicas de linguagem musical. 
Estimular a sensibilidade e capacidade auditiva através do trabalho com repertório variado.

Artesanato
Artesanato em Geral:
Desenvolver nos alunos as diversas possibilidades de artes manuais, fornecendo técnicas 
e conceitos sobre materiais, ferramentas diversas e estilos.

ANEXO II

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

TODAS ATUAÇÕES/ÁREAS.

Português: - Concordância: Nominal e Verbal; Ortografia: Acentuação Gráfica, Emprego 
das Letras e Pontuação.

Matemática: Problemas envolvendo as quatro operações, porcentagem e medidas.  

ANEXO III

AVALIAÇÃO CURRICULAR:

Critérios para avaliação de currículo. 

Descrição/Item Pontuação Pontuação 
Máxima 

Comprovação de experiência na área a mais de 1 ano, 

valendo dois pontos a cada ano. 

02 pontos 08 pontos 

Certificados de participação em eventos municipais e 

regionais 

01  ponto 02 pontos 

Certificados de participação em eventos estaduais 1,5 ponto 03 pontos 

Certificados de participação em eventos nacionais 2,5 pontos 05 pontos 

Certificados de participação em eventos como Oficineiro 2,5 pontos 05 pontos 

Apresentação/exposição de obras em eventos públicos 01  ponto 04 pontos 

Organização de eventos 2,5 pontos 05 pontos 

Prestação de serviços anteriores em esfera pública 1,5 ponto 03 pontos 

Gravação de material em formato audio/visual 02 pontos 02 pontos 

Ensino médio completo 03 pontos 03 pontos 

Ensino superior completo  04 pontos 04 pontos 

Pós-graduação completa 06 pontos 06 pontos 

TOTAL 50 pontos 
Máximos 
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LEI Nº 6.009, DE 22 DE ABRIL DE 2015.
      
Proj. Lei nº 11/2015 – Autoria: Prefeito Mu-
nicipal Ricardo Pinheiro Santana
       
Modifica dispositivos da Lei nº 3.979 de 11 
de dezembro de 2000 e suas alterações e 
dá nova composição ao Conselho Municipal 
do Idoso de Assis.
 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ASSIS:

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

Art. 1º- O artigo 4º da Lei nº 3.979, de 11 
de dezembro de 2000 e suas alterações, 
passa a ter a seguinte redação:

“Art. 4º - O Conselho Municipal do Idoso 
será composto por 22 (vinte e dois) mem-
bros titulares e seus respectivos suplentes, 
correspondendo em mesmo número, sendo 
11 (onze) representantes de órgãos públicos 
e 11 (onze) indicados pelas organizações 
representativas da sociedade civil, nome-
ados por Decreto pelo Prefeito Municipal, 
respeitadas as indicações originárias.

§ 1º - O Conselho Municipal do Idoso terá a 
seguinte composição:

a) Representantes do Poder Público:
- 1 (um) representante da Secretaria Muni-
cipal de Assistência Social;
- 1 (um) representante do Fundo Social de 
Solidariedade;
- 1 (um) representante da Secretaria Muni-
cipal da Saúde;
- 1 (um) representante da Secretaria Muni-
cipal da Educação;
- 1 (um) representante da Secretaria Muni-
cipal de Planejamento, Obras e  Serviços;
- 1 (um) representante da Secretaria Muni-
cipal de Negócios Jurídicos;
- 1 (um) representante da Polícia Civil;
- 1 (um) representante da Secretaria Estadu-
al de Relações do Trabalho – SERT;
- 1 (um) representante da Autarquia Munici-
pal de Esportes de Assis;
- 1 (um) representante da Fundação As-
sisense de Cultura “Joshey Leão” – FAC;
- 1 (um) representante de Universidade 
Pública.

b)  Representantes da Sociedade Civil:
    
-1 (um) representantes de instituições de 
Longa Permanência devidamente estabe-
lecidas no município de Assis;

- 1 (um) representante da rede privada na 
área da Saúde;
- 1 (um) representante da área da Pessoa 
com Deficiência e Inteligência Elevada;

-1 (um) representante de Universidades 
Particulares que possuam projetos voltados 
à pessoa idosa;
- 1 (um) representante de Clubes de Ser-
viços;
- 1 (um) representante da Associação Co-
mercial e Industrial de Assis;
- 1 (um) representante de Projetos Sociais 
voltados à pessoa idosa;
- 1 (um) representante de Usuários da Rede 
de Atendimento ao Idoso
- 1 (um) representante de Concessionárias 
de Transportes Coletivos Municipais e In-

termunicipais;

- 1(um) Representante de Profissionais 
Liberais; 
- 1 (um) Representante do Clube da Terceira 
Idade.       

§ 2º-  Os representantes da sociedade 
civil, não poderão manter vínculo emprega-
tício ou de parentesco em 1º grau com os 
representantes do segmento do governo e/ 
ou da administração pública municipal.

§ 3º- Os representantes do Poder Públi-
co deverão ser nomeados pelos respectivos 
Secretários Municipais ou Prefeito Municipal 
e os Representantes da Sociedade Civil 
serão nomeados por eleição em Assembléia 
entre as áreas de representatividade.

Art. 2º- O Artigo 8º da Lei nº 3.979 de 11 
de dezembro de 2000 e suas alterações, 
passa a vigorar com a seguinte redação:

 “Art. 8º - A Diretoria do Conselho 
Municipal do Idoso será escolhida por seus 
membros em eleição aberta.”

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

Art. 4º- Revogam-se as disposições em 
contrário, em especial a Lei nº 5.796, de 10 
de outubro de 2013.

Prefeitura Municipal de Assis, 22 de Abril 
de 2015.

RICARDO PINHEIRO SANTANA
Prefeito Municipal

FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e 

Administração
Publicada no Departamento de Admi-

nistração, em 22 de Abril de 2015.

LEI Nº 6.010, DE 22 DE ABRIL DE 2015.

Proj. Lei nº 13/2015 – Autoria: Prefeito Mu-
nicipal Ricardo Pinheiro Santana
                                                   
Altera dispositivos da Lei nº 4.407, de 29 de 
janeiro de 2004, que aprova o Regulamento 
dos Cemitérios e Serviços Funerários de 
Assis 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:
Art. 1º - Fica acrescentado no Artigo 15 do 
Anexo Único da Lei nº 4.407 de 29 de janeiro 
de 2004, o parágrafo único com a seguinte 
redação:

“Art. 15 - ...................................................
.................................................................
Parágrafo Único – Para fins de adequação 
ambiental dos cemitérios existentes até 
abril de 2003, nos termos do art. 5º da Re-
solução CONAMA nº 335 de 03/04/2003 e 
suas alterações, deverão ser atendidos os 
seguintes critérios:
I – o nível inferior das sepulturas deverá 
estar a uma distância de pelo menos um 
metro e meio acima do mais alto nível do 
lençol freático, medido no fim da estação 
das cheias;

II – Nos terrenos onde a condição prevista 
no inciso anterior não puder ser atendida, 
os sepultamentos devem ser feitos acima 
do nível natural do terreno;
III – Adotar-se-ão técnicas e práticas que 
permitam a troca gasosa, proporcionando, 
assim, as condições adequadas à decom-
posição dos corpos, exceto nos casos 
específicos previstos na legislação;
IV – Para os cemitérios horizontais, em 
áreas de manancial para abastecimento 
humano, devido as características espe-
ciais dessas áreas, deverão ser atendidas, 
além das exigências dos incisos I a III, as 
seguintes:
a) a área prevista para a implantação do 
cemitério deverá estar a uma distância 
segura de corpos de água, superficiais e 
subterrâneos, de forma a garantir sua quali-
dade, de acordo com estudos apresentados 
e a critério do órgão licenciador;
b) o perímetro e o interior do cemitério 
deverão ser providos de uma sistema de 
drenagem adequado e eficiente, destinado 
a captar, encaminhar e dispor de maneira 
segura o escoamento das águas pluviais e 
evitar erosões, alagamentos e movimentos 
de terra.”

Art. 2º - Fica incluído no artigo 22 do Ane-

xo Único da Lei nº 4.407 de 29 de janeiro 
de 2004, o parágrafo único, com a seguinte 
redação:

“Art. 22 - ...................................................
.................................................................
Parágrafo Único - Os sepultamentos somen-
te poderão ser feitos em jazigos, carneiras 
ou gavetas ou criptas, conforme o inciso IV 
do Art. 2º da Resolução CONAMA nº 335, de 
03/04/2003, sendo proibido o sepultamento 
em covas funerárias rasas.”

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

Art. 4º - Revogam-se as disposições em 
contrário.
                  
Prefeitura Municipal de Assis, 22 de Abril 
de 2015.

RICARDO PINHEIRO SANTANA
Prefeito Municipal

FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e 

Administração
Publicada no Departamento de Admi-

nistração, em 22 de Abril de 2015.

LEI Nº 6.011, DE 22 DE ABRIL DE 2015.

Proj. Lei nº 18/2015 – Autoria: Prefeito Municipal Ricardo Pinheiro Santana
                                             
Dispõe sobre a inclusão de projeto no Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias 
e Lei Orçamentária Anual e abre Crédito Adicional Especial para os fins que especifica.

O PREFEITO DO MUNICIPIO 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 nas metas e prioridades do Plano 
Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2015 o seguinte projeto: 
649 - Construção Unidade Escolar Portal São Francisco.

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$ 3.558.201,81 (três milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil, 
duzentos e um reais e oitenta e um centavos), observando as classificações institucionais, 
econômicas e funcionais programáticas abaixo relacionadas:

2. PODER EXECUTIVO
2.6. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2.6.6. DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
12.361.0017.1.649 Construção Unidade Escolar Jardim Portal 
 São Francisco
449051 Obras e Instalações ......................................... R$ 3.558.201,81
Fonte Recurso – 05-  Transferência de Recursos Federais - Vinculados
Aplicação - 220.0020   Construção Unidade Escolar Jardim Portal São Francisco
   
Art. 3º-  Os recursos para atender as despesas com a execução da presente Lei serão 
provenientes do excesso de arrecadação, nos termos do disposto no inciso II, do parágrafo 
1°, do artigo 43, da Lei 4.320, de 17 de Março de 1.964, a ser repassado pelo FNDE - Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação.

Art. 4º- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

Prefeitura Municipal de Assis, em 22 de Abril de 2015.

RICARDO PINHEIRO SANTANA
Prefeito Municipal

FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e Administração

Publicada no Departamento de Administração, em 22 de Abril de 2015.
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LEI Nº 6.012, DE 22 DE ABRIL DE 2015.

Proj. Lei nº 28/2015 – Autoria: Prefeito Municipal Ricardo Pinheiro Santana
                                             
Autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio financeiro aos médicos participantes do 
Programa Mais Médicos, 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:

Art. 1º -  Fica o Poder Executivo autorizado a conceder auxílio financeiro aos médicos 
participantes do Programa Mais Médicos, instituídos pela Lei Federal nº 12.871, de 22 de 
outubro de 2013, segundo as diretrizes de implementação estabelecidas na Portaria Inter-
ministerial nº 1.369, de 08 de julho de 2013, em atuação no município de Assis, destinado 
a moradia e alimentação, conforme critérios estabelecidos nesta Lei.

Parágrafo Único – Os médicos referidos nesta Lei, farão jus aos recursos desde que 
efetivamente cumpram seus deveres e compromissos assumidos junto ao Município e ao 
Ministério da Saúde.

Art. 2º - Fica estabelecido o auxílio financeiro destinado ao custeio de despesas com mo-
radia até o valor máximo de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) mensais, devendo atender 
ao padrão médio de mercado para locação de imóvel praticado no Município.

Art. 3º -  Fica estabelecido o auxílio financeiro mensal para o custeio de despesas com 
alimentação no valor de R$ 700,00 (setecentos reais).

Parágrafo Único – Os recursos alusivos ao auxílio alimentação e moradia serão repassados 
mensalmente até o quinto dia útil do mês subseqüente ao mês de atividade do médico parti-
cipante a partir da data de efetivo exercício e mediante aceitação pela Secretaria de Saúde 
do Termo de Compromisso firmado entre o profissional médico e o Ministério da Saúde.

Art. 4º - O repasse dos valores ocorrerá no prazo de trinta e seis meses prorrogáveis, 
por igual período, ao médico participante de acordo com o estabelecido para a execução 
do Programa Mais Médicos, conforme Portaria Interministerial nº 1.369, de 08 de julho de 
2013.

Art. 5º - Em caso de afastamento do Programa, por qualquer motivo, o médico participan-
te deverá comunicar à Secretaria de Saúde, que suspenderá de imediato o repasse dos 
recursos concedidos nos termos da presente Lei.

Art. 6º -  A Secretaria de Saúde deverá informar ao médico participante a possibilidade de 
concessão do auxílio financeiro estabelecido nesta Lei, informando também ao Ministério 
da Saúde sobre a modalidade ofertada, bem como o valor, o prazo e a forma de repasse.

Art. 7º - Para atender as despesas do Município com a execução desta lei, fica o Poder 
Executivo autorizado a abrir 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$ 80.000,00 (oitenta mil reais), observando as classificações 
institucionais, econômicas e funcionais programáticas, abaixo relacionadas:

2. PODER EXECUTIVO
2.10. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
2.10.3. ATENÇÃO BÁSICA
10.301.0079.2.680   PROGRAMA MAIS MÉDICOS
339048 Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física ............ R$ 80.000,00
 Total ........................................................................... R$  80.000,00

Art. 8º - Os recursos para atender as despesas com a execução da presente 
Lei, serão provenientes de anulação parcial e/ou total, nos termos do 
disposto no artigo 43, parágrafo 1°, inciso III, da Lei 4.320, de 17 de 
Março de 1.964 das dotações orçamentárias abaixo:

2. PODER EXECUTIVO
2.10. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE
2.10.1. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – BLOCO GESTÃO
10.122.0083.2.189   SUPORTE ADMINISTRATIVO
(9311) 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil ...... R$ 80.000,00
 Total ........................................................................... R$ 80.000,00

Parágrafo Único – As despesas para os próximos exercícios correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, a serem consignadas nos respectivos orçamentos.

Art. 9º - Fica o Poder Executivo, autorizado a proceder a suplementação orçamentária 
até o limite necessário à execução da presente Lei.

Art. 10 - Os casos não previstos nesta Lei relativos aos médicos participantes serão 

avaliados pela Secretaria de Saúde junto à Coordenação do Programa Mais Médicos, do 
Ministério da Saúde. 

Art. 11- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Assis, em 22 de Abril de 2015.

RICARDO PINHEIRO SANTANA
Prefeito Municipal

FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e Administração

Publicada no Departamento de Administração, em 22 de Abril de 2015.

LEI Nº 6.013, DE 22 DE ABRIL DE 2015.

Proj. Lei nº 29/2015 – Autoria: Prefeito Municipal Ricardo Pinheiro Santana

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

   O PREFEITO DO MUNICIPIO 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 nas metas e prioridades do Plano Plu-
rianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2015 o seguinte projeto: 619 
– Implantação de Academias ao Ar Livre .

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 mar-
ço de 1.964, no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), observando as 
classificações institucionais, econômicas e funcionais programáticas abaixo relacionadas:

2. PODER EXECUTIVO
2.5.  SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. OBRAS E SERVIÇOS
2.5.3. DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
15.451.0005.1.619 IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE
449051 Obras e Instalações ........................................ R$ 243.750,00
Fonte Recurso - 05 - Transferência de Recursos Federais - Vinculados
Aplicação - 100.0052- Construção de 5 Academias ao Ar Livre
449051 Obras e Instalações ........................................ R$ 6.250,00
 Fonte Recurso - 01 - Tesouro
  Aplicação - 100.0052- Construção de 5 Academias ao Ar Livre
 Total ................................................................ R$ 250.000,00

Art. 3º-  Os recursos para atender as despesas com a execução da presente Lei serão os   
seguintes:

I – R$ 243.750,00 (duzentos e quarenta e três mil setecentos e cinquenta reais), provenientes 
do excesso de arrecadação, nos termos do disposto no inciso II, do parágrafo 1°, do artigo 
43, da Lei 4.320, de 17 de Março de 1.964, a ser repassado pelo Ministério do Esporte, 
conforme Convênio nº 786979/2013.

II – R$ 6.250,00 (seis mil duzentos e cinquenta reais) 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, da dotação orçamentária abaixo:

2.  PODER EXECUTIVO
2.5.  SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. OBRAS E SERVIÇOS
2.5.3.  DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
15.452.0077.2.056 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO
(3621)  449052 Equipamentos e Material Permanente....R$ 6.250,00
   
Art. 4º-  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

Prefeitura Municipal de Assis, em 22 de Abril de 2015.

RICARDO PINHEIRO SANTANA
Prefeito Municipal

FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e Administração

Publicada no Departamento de Administração, em 22 de Abril de 2015.
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LEI COMPLEMENTAR Nº 03, DE 22 DE 
ABRIL DE 2015.

Proj. Lei Complementar nº 02/15 – Autoria: 
Prefeito Municipal Ricardo Pinheiro Santana

Dispõe sobre a reclassificação de cargos 
do Quadro de Pessoal de Carreira da Ad-
ministração 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 - Os cargos de Secretário de Esco-
la, pertencentes ao Quadro de Pessoal de 
Carreira classificados no padrão inicial de 
vencimentos “30 E”, ficam reclassificados 
para o padrão inicial de vencimentos “30 F”.      

Parágrafo Único - Por força desta Lei Com-
plementar, o Quadro de Pessoal de Carreira 
fica automaticamente alterado, na forma do 
caput deste artigo. 
 
Art. 2º- As reclassificações previstas 
nesta Lei Complementar serão automatica-
mente aplicadas à folha de pagamento dos 
funcionários municipais independentemente 
de novo ato. 

Art. 3º-  As despesas decorrentes da exe-
cução da presente Lei, correrão por conta 
de verbas próprias, suplementadas oportu-
namente ou através de créditos adicionais, 
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 22 de Abril 
de 2015.

RICARDO PINHEIRO SANTANA
Prefeito Municipal

FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e 

Administração
Publicada no Departamento de Admi-

nistração, em 22 de Abril de 2015.

LEI N.º 5.661, DE 11 DE JUNHO DE 2.012.

“ASSIS CONTRA  A PEDOFILIA, VIOLÊNCIA E ABUSO
SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES”. 

DENUNCIE DISQUE 100, A LIGAÇÃO É GRATUITA E ANÔNIMA.

Ministério da
Sa úde

Ministério da
Sa úde

Secretarias Estaduais e
Municipais de Saúde

Secretarias Estaduais e
Municipais de Saúde

# vacinaréproteger
BAIXE O APLICATIVO
VACINAÇÃO EM DIA

Disponível na DISPONÍVEL NO

PESSOAS COM 60 ANOS OU MAIS,  GESTANTES,

 CRIANÇAS DE 6 MESES 

A MENORES DE 5 ANOS, DOENTES CRÔNICOS, 

TRABALHADORES DA SAÚDE  E POPULAÇÃO INDÍGENA: 

de 4 a 22 de maio, procurem um posto de vacinação e protejam-se contra a gripe.

É o Governo Federal trabalhando para o Brasil avançar.
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Diga não

as DROGAS DISQUE

DENÚNCIA

COLABORE COM A POLÍCIA

DENUNCIE
Sigilo

ABSOLUTO
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“ASSIS CONTRA  A PEDOFILIA, VIOLÊNCIA E ABUSO
SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES”. 

DENUNCIE DISQUE 100, A LIGAÇÃO É GRATUITA E ANÔNIMA.
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ATOS OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO

COMUNICADO DE HOMOLOGAÇÃO

Ref.: Processo 017/2015 – Contratação Direta 013/2015;
Objeto: - contratação de empresa especializada em confecção de painéis e estruturas 
(cenário) para o Studio da TV Câmara de Assis.
Adjudicatária:  ALEXANDRE FUNARI ASSIS - ME
CNPJ: - 04.453.456/0001-68
Valor Global: - R$ 2.050,00 (dois mil e cinquenta reais).
Fundamentação Legal: - art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8666/93;
Assis (SP), 13 de Abril de 2015.

Claudecir Rodrigues Martins - Presidente da Câmara Municipal de Assis

COMUNICADO DE HOMOLOGAÇÃO

Ref.: Processo 016/2015 – Contratação Direta 012/2015; 
Objeto: - contratação de empresa especializada no fornecimento de peças e mão de obra 
para reparo do veículo Peugeot 307.
Adjudicatária:  JULINHO’S CAR PEÇAS E SERVIÇOS PARA  AUTOS LTDA – ME 
CNPJ: - 04.377.452/0001-48
Valor Global: - R$ 1.266,00 (um mil, duzentos e sessenta seis reais). 
Fundamentação Legal: - art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8666/93;
Assis (SP), 22 de Abril de 2015.

Claudecir Rodrigues Martins - Presidente da Câmara Municipal de Assis

COMUNICADO DE HOMOLOGAÇÃO

Ref.: Processo 012/2015 – Contratação Direta 009/2015; 
Objeto: - contratação de empresa especializada no fornecimento de microfones sem fio e 
outros equipamentos necessários para adequação da transmissão da TV Câmara.
Adjudicatária:  ASSIS AUDIO TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA - ME
CNPJ: - 55.543.201/0001-27
Valor Global: - R$ 7.508,00 (sete mil e quinhentos e oito reais).
Fundamentação Legal: - art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8666/93;
Assis (SP), 13 de Abril de 2015.

Claudecir Rodrigues Martins - Presidente da Câmara Municipal de Assis

COMUNICADO DE HOMOLOGAÇÃO

Ref.: Processo 013/2015 – Contratação Direta 010/2015; 
Objeto: - Contratação de empresa para prestação de serviços com fornecimento de ma-
terial para montagem do Studio de gravações dos programas a serem transmitidos pela 
TV Câmara; 
Adjudicatária:  Pinheiro e Mazzela Ltda. -  ME; 
CNPJ- nº 01.760.745/0001-11
Fundamentação Legal: - art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8666/93;
Valor Global  Estimado: - R$ 5.500,00  (cinco mil e quinhentos reais);
Assis (SP), 13 de abril de 2015.

Claudecir Rodrigues Martins - Presidente da Câmara Municipal de Assis

Diga não

as DROGAS DISQUE

DENÚNCIA

COLABORE COM A POLÍCIA

DENUNCIE
Sigilo

ABSOLUTO
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