
LEI Nº 6.024, DE 25 DE MAIO DE 2015.

Proj. Lei nº 09/2015 – Autoria: Vereador 
Thiago Hernandes de Souza Lima 

Dispõe sobre a instituição do Dia Municipal 
de Luta pela Educação Inclusiva.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ASSIS:
Faz saber que a Câmara Municipal de Assis 
aprova e ele sanciona a seguinte Lei:
 
Art. 1º-   Fica instituído e inclui no Calen-
dário Oficial do Município o Dia Municipal 
de Luta pela Educação Inclusiva, a ser 
comemorado anualmente, no dia 14 de abril, 
com homenagens e eventos de divulgação.

Art. 2º-  As despesas com a execução 
desta Lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se 
necessário.

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

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

 Prefeitura Municipal de Assis, em 
25 de maio de 2015. 

RICARDO PINHEIRO SANTANA
Prefeito Municipal

FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e 

Administração
    Publicada no Departamento de Admi-

nistração, em 25 de maio de 2015.

LEI Nº 6.025, DE 25 DE MAIO DE 2015.

Proj. Lei nº 34/2015 – Autoria: Prefeito Mu-
nicipal Ricardo Pinheiro Santana

Dispõe sobre a autorização do Poder Exe-
cutivo Municipal a realizar o Programa de 
Premiação denominado “IPTU Premiado” 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:

Disposições Gerais

Art.1°-  Fica o Poder Executivo Municipal 
autorizado a realizar anualmente o Progra-
ma de Premiação, que será denominado 
como “IPTU Premiado”, como meio de auxi-
liar na captação da receita pública municipal 
e promover o incentivo ao pagamento em dia 

do aludido imposto, mediante a distribuição 
gratuita de prêmios, por meio de sorteio 
entre contribuintes que comprovarem pon-
tualidade no pagamento até o vencimento 
fixado na parcela.

Parágrafo Único - A definição dos prêmios 
a serem sorteados, sistemática do sorteio, 
vigência do programa, deverão ser regula-
mentados por Decreto.
 
Art. 2º- Para efeito desta lei, considera-se 
prêmio os descritos em regulamento.

Da comissão
Art. 3°- A comissão organizadora do Pro-
grama de Premiação “IPTU Premiado”, será 
instituída pelo Poder Executivo, mediante 
Decreto, ao qual competirá:

I- a coordenação do programa;
II- verificação de documentos;
III-  julgamento de casos omissos para en-
trega de prêmios;
IV-  recebimento e avaliação de reclamações 
dentre outros assuntos;

Parágrafo Único - A Comissão de Organi-
zação do Programa será composta por 04 
(quatro) membros, indicados pelo Poder 
Executivo Municipal.

Art. 4º- Os casos omissos serão decididos 
pela Comissão Organizadora.
.
Da participação
Art. 5º- Poderão participar do Programa 
exclusivamente os proprietários, locatários 
ou possuidores de imóveis a qualquer títu-
lo, inscritos no Cadastro Imobiliário Fiscal 
da Prefeitura do Município de Assis e que 
estiverem em dia com os tributos incidentes 
sobre seus imóveis, lançados no exercício.

§ 1º-  Tratando-se de locatário, este 
somente poderá receber o prêmio, se provar 
estar compromissado com o pagamento do 
IPTU do imóvel locado, através de contrato 
devidamente assinado pelo locador, na qual 
fique entendido em cláusula sua responsa-
bilidade pelo pagamento, devendo ainda 
exibir o carnê do IPTU do exercício, com as 
parcelas pagas. 

§ 2º-  Nos casos de imóveis pertencen-
tes a mais de um proprietário ou possuido-
res, o titular da posse, constante do Cadas-
tro da Prefeitura, representará os demais 
para efeito do sorteio e entrega do prêmio, 
se contemplado, mediante apresentação de 
procuração com poderes  especifico.

Art. 6º-  Não poderão participar dos sor-
teios:

I- o  Prefeito e o Vice-Prefeito Municipal;
II- os Vereadores da Câmara Municipal;
III- os Secretários Municipais;
IV- os membros da Comissão Organizadora 
do Programa “IPTU Premiado”, nomeada 
pelo Prefeito;
V- os imóveis com isenção total de cobrança 
de IPTU. 

Parágrafo Único – Estendem-se aos res-
pectivos conjugês e conviventes em uniões 
estáveis, conforme Incisos I a IV, o impedi-
mento na participação dos sorteios.

Dos sorteios
Art. 7º- Os sorteios serão efetuados em 
função da quantidade de Cadastros Imobi-
liário Fiscal da Prefeitura do Município de 
Assis, para fins de lançamento do IPTU, 
inscritos até 31 de dezembro de cada exer-
cicio.

Parágrafo Único - O contribuinte sorteado 
que possuir mais de um imóvel deverá estar 
em dia com pagamento do IPTU de todos 
os seus imóveis.

Disposições Finais
Art. 8º-  Os resultados do sorteio serão 
homologados pela Comissão e divulgados 
através da imprensa local.

Parágrafo Único - A notificação, correspon-
dente ao número do sorteado, deverá ser 
encaminhada diretamente para o endereço 
do imóvel contemplado, salvo em caso que 
o imóvel constar como terreno, ocasião em 
que a referida notificação será enviada no 
endereço de correspondência, ou ainda 
publicado em edital. 

Art. 9º-  O direito ao recebimento dos 
prêmios prescreve em 30 (trinta) dias, 
contados a partir da data da publicação da 
homologação dos resultados.

Parágrafo único. Os prêmios não retirados 
na data estipulada no caput deste artigo 
serão incorporados ao patrimônio público 
municipal.

Art. 10- Constitui pré-requisito obrigatório 
para o recebimento do prêmio a prévia au-
torização para veiculação da imagem dos 
vencedores, de forma gratuita, nos meios 
de comunicação a critério do Município.

Parágrafo Único - A falta de autorização 
do ganhador o excluirá automaticamente 
da premiação devendo seguir o critério de 
premiação para o próximo cupom.

Art. 11- Esta Lei entra em vigor na data 

de sua publicação.

Art. 12- Revogam-se as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Assis, em 25 de 
maio de 2015. 

RICARDO PINHEIRO SANTANA
Prefeito Municipal

FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e 

Administração
    Publicada no Departamento de Admi-

nistração, em 25 de maio de 2015.

LEI Nº 6.026, DE 25 DE MAIO DE 2015.

Proj. Lei nº 39/2015 – Autoria: Prefeito Mu-
nicipal Ricardo Pinheiro Santana

Autoriza o Executivo a conceder o uso de 
uma área situada no CDA II para a empresa 
Polo Manutenções Industriais 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 
POLO MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS 
LTDA - ME , de uma área de propriedade do 
Município, localizada no CDA II, na Avenida 
Raja Jabur – S 06 – Q “L” (atual 236), lotes 
de 11 ao 15 e 42 ao 45, com um total de 
5.400,00 (cinco mil e quatrocentos metros 
quadrados) assim descrita:
                                                                         
ÁREA: 5.400,00 m² 
LOCAL: Avenida Raja Jabur – S 06 – Q 
“L” (atual 236) – Lotes de 11 ao15 e 42 ao 
45 – CDA II                              

PROPRIETÁRIO: Município de Assis

DESCRIÇÃO:
“Começa no ponto “A”, junto ao vértice do 
lote 10, situado no alinhamento predial da 
Avenida Raja Jabur, deste ponto segue em 
reta pela mesma, numa distância de 50,00 
m, até encontrar o ponto “B”: deste ponto 
deflete-se à direita e segue em reta, numa 
distância de 120,00 m, confrontando com 
os lotes 16 e 43, até encontrar o ponto “C”, 
deste ponto deflete-se à direita e segue em 
reta pelo alinhamento predial da Rua Alcides 
Senno, numa distância de 40,00 m, até en-
contrar o ponto “D”: deste ponto deflete-se 
à direita e segue em reta, numa distância 
de 60,00 m, confrontando com o lote 46, até 
encontrar o ponto “E”; deste ponto deflete-se 
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à esquerda e segue em reta, numa distância 
de 10,00 m, confrontando com o lote 46 até 
encontrar o ponto “F”: deste ponto deflete-se 
à direita e segue em reta, numa distância de 
60,00 m, confrontando com o lote 10, até 
encontrar o ponto “A”, origem desta descri-
ção, abrangendo uma área de 5.400,00 m².” 

Parágrafo Único – A área acima descrita 
consta destacada no Desenho nº 6.179, 
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 Polo Manutenções In-
dustriais Ltda.-ME, no CDA II, que atuará na  
fabricação e manutenção de equipamentos 
para indústrias alimentares, cervejarias e 
usinas de açúcar e álcool.

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 suas alterações. 

Art. 4°- O prazo para início das instalações 
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 previstos 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 mesma outra 
destinação diferente daquela prevista no 
projeto original, utilizá-la para fins residen-
ciais, ficando, ainda, proibido o desmembra-
mento de áreas, salvo os casos previstos 
pela Prefeitura Municipal de Assis;

V. Deixar área igual ou superior a 40% (qua-
renta 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 cum-
primento dos dispositivos da Lei Municipal 
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                   de-
correntes de proteção ao meio ambiente.
                                    
Art. 8°- Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação.
                 
Art. 9°- Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Prefeitura Municipal de Assis, em 25 de 
maio de 2015.

RICARDO PINHEIRO SANTANA
Prefeito Municipal

FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e 

Administração
Publicada no Departamento de Admi-

nistração, em 25 de maio de 2015.

  TOTAL ............................................................... R$      30.000,00

Art. 2º-  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 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
2.10. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
2.10.1. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLOCO GESTÃO
10.122.0003.2.675 AADVAR - ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS E DEFIC.
  VISUAIS DE ASSIS E REGIÃO
(9260) 335043 Subvenções Sociais .......................................... R$ 30.000,00

  TOTAL ............................................................... R$ 30.000,00

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

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

Prefeitura Municipal de Assis, em 25 de maio de 2015.

RICARDO PINHEIRO SANTANA
Prefeito Municipal

FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e Administração

Publicada no Departamento de Administração, em 25 de maio de 2015.

LEI Nº 6.028, DE 25 DE MAIO DE 2015.

Proj. Lei nº 45/2015 – Autoria: Prefeito Municipal Ricardo Pinheiro Santana

Dispõe sobre a abertura de 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 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$ 36.759,89 
(trinta e seis mil setecentos e cinquenta e nove reais e oitenta e nove 
centavos), observando as classificações institucionais, econômicas e 
funcionais programáticas abaixo relacionadas:

2.  PODER EXECUTIVO
2.10. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
2.10.4. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO 
  HOSPITALAR
10.302.0080.2.184 REGULAÇÃO DO SISTEMA
449052 Equipamentos e Material Permanente .............. R$ 36.759,89
Fonte Recurso - 05 -   Transferências e Convênios Federais Vinculados
Aplicação - 310.0000   Saúde - Geral

  Total .................................................................. R$ 36.759,89

Art. 2º-  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, da dotação orçamentária abaixo:

2.  PODER EXECUTIVO
2.10. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
2.10.4. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO 
  HOSPITALAR
10.302.0080.2.181 ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS E 
  EMERGÊNCIAS
(10517) 339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R$ 

36.759,89

  Total .................................................................. R$ 36.759,89

LEI Nº 6.027, DE 25 DE MAIO DE 2015.

Proj. Lei nº 44/2015 – Autoria: Prefeito Municipal Ricardo Pinheiro Santana

Dispõe sobre a abertura de 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 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$ 30.000,00 (trinta 
mil reais), observando as classificações institucionais, econômicas e 
funcionais programáticas abaixo relacionadas:

2. PODER EXECUTIVO
2.2. GABINETE DO PREFEITO
2.2.1. GABINETE
04.122.0003.2.675 AADVAR - ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS E DEFIC.
  VISUAIS DE ASSIS E REGIÃO
335043 Subvenções Sociais .......................................... R$      30.000,00
Fonte Recurso - 01 -  Tesouro
Aplicação - 110.0000 Geral
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Art. 3º-  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

Prefeitura Municipal de Assis, em 25 de maio de 2015.

RICARDO PINHEIRO SANTANA
Prefeito Municipal

FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e Administração

Publicada no Departamento de Administração, em 25 de maio de 2015.

LEI Nº 6.029, DE 25 DE MAIO DE 2015.

Proj. Lei nº 46/2015 – 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: 629 - Reforma da UBS da Vila Operária.

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$ 15.513,19 
(quinze mil, quinhentos e treze reais e dezenove centavos), observando 
as classificações institucionais, econômicas e funcionais programáticas 
abaixo relacionadas:

2.  PODER EXECUTIVO
2.10. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
2.10.1. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLOCO GESTÃO
10.302.0033.1.629 REFORMA DA UBS DA VILA OPERÁRIA 
449051 Obras e Instalações .......................................... R$ 15.513,19
Fonte Recurso - 01  Tesouro
Aplicação - 310.0000  .......................................................Saúde - Geral

  Total .................................................................. R$ 15.513,19

Art. 3º-  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, da dotação orçamentária abaixo:

2.  PODER EXECUTIVO
2.10. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
2.10.1. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLOCO GESTÃO
10.122.0083.2.189 SUPORTE ADMINISTRATIVO
(9333) 339030 Material de Consumo ........................................ R$ 15.513,19

  Total .................................................................. R$ 15.513,19
 
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 25 de maio de 2015.

RICARDO PINHEIRO SANTANA
Prefeito Municipal 

FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e Administração

Publicada no Departamento de Administração, em 25 de maio de 2015.

 LEI COMPLEMENTAR Nº 04, DE 25 DE MAIO DE 2015.

Proj. de Lei Complementar nº 04/2015 – Autoria: Prefeito Municipal Ricardo Pinheiro Santana

Dispõe sobre a concessão de serviço público de transporte coletivo urbano de passageiros 
do Município 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 Com-
plementar: 

Art. 1º-  Fica o Poder Executivo autorizado a conceder, mediante licitação, na modalidade 
concorrência pública, o serviço público de transporte coletivo urbano de passageiros do 
Município de Assis, na forma do Anexo I, da minuta de Edital de Licitação que fica fazendo 
parte integrante desta Lei.

Art. 2º-  Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º-  Revogam-se as disposições em contrário.
 
Prefeitura Municipal de Assis, em 25 de maio de 2015.

RICARDO PINHEIRO SANTANA
Prefeito Municipal

FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e Administração

Publicada no departamento de Administração, em 25 de maio de 2015.

RESOLUÇÃO N.˚ 13, DE 22 DE MAIO DE 2015.

Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de
 R$ 6.126,20 (seis mil e cento e vinte e seis reais e vinte centavos) – Fonte 1 – 
(Tesouro) referente à contrapartida do mobiliário  do  equipamento público

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ASSIS, criado sob a Lei Municipal 
n.˚ 3.486, de 2 de maio de 1996, modificado pela Lei Municipal n.˚5.595, de 24 de novembro 
de 2011, no uso de suas atribuições em especial a de fiscalizar e deliberar sobre a Política 
Municipal de Assistência Social.
CONSIDERANDO a Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Assistência Social, 
ocorrida em 22 de Maio de 2015;
CONSIDERANDO a Lei 8.742 de 07 de dezembro de 1.993, alterada pela Lei 12.435 de 
06 de julho de 2011;

RESOLVE:
Artigo 1º.  Autorizar a abertura de crédito adicional suplementar valor de R$ 6.126,20 (seis 
mil e cento e vinte e seis reais e vinte centavos) referente à contrapartida do mobiliário do 
equipamento público. 

Artigo 2º. – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Assis, 22 de Maio de 2015.

NILSE MARGARIDA CARPENTIERI
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

Paço Municipal “Profª Judith de Oliveira Garcez”

PREFEITURA DE ASSIS
COMUNICADO

A Secretaria Municipal da Saúde torna público, que realizará 
AUDIÊNCIA PÚBLICA, referente à execução orçamentária de 1º 
quadrimestre de 2015.
A Audiência será realizada nas dependências da Câmara Munic-
ipal de    Assis, localizada na Rua José Bonifácio, nº 1001, com 
início às 10h00min  no dia 28 de Maio de 2015.

Prefeitura Municipal de Assis, 22 de Maio de 2015.

DENISE FERNANDES CARVALHO
Secretária Municipal de Saúde
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