
DECRETO Nº 6.698, DE 11 DE MARÇO 
DE 2015.

Dispõe sobre normas regulamentares ao 
capítulo V da Lei Complementar nº 06, de 
25 de abril de 2011, fixando normas para 
verificação dos critérios de avaliação do 
Estágio Probatório, conforme artigo 21 da 
Lei nº 2.861, de 04 de fevereiro de 1991 – 
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais 
de Assis.

RICARDO PINHEIRO SANTANA, Prefeito 
do Município de Assis, no uso de suas atri-
buições legais e considerando o disposto no 
capítulo V da Lei Complementar nº 06, de 25 
de abril de 2011, que instituiu o Estatuto do 
Magistério do Município de Assis,

Considerando, ainda o disposto no artigo 21 
da Lei nº 2.861, de 04 de fevereiro de 1991, 
que dispõe sobre o Estatuto dos Funcioná-
rios Públicos Municipais de Assis, 
 
D E C R E T A:

Art. 1º-  O presente Decreto define os 
critérios, procedimentos e competências 
para a realização da Avaliação Especial de 
Desempenho, dos integrantes do Quadro 
do Magistério, investidos em cargo de provi-
mento efetivo, por meio de concurso público, 
prevista no artigo 8º da Lei nº 2.861, de 04 
de fevereiro de 1991.
 
Art. 2º-  O integrante do Quadro do Magis-
tério, no decorrer do Estágio Probatório, será 
submetido a 3 (três) etapas de avaliações, 
de acordo com a classe a qual pertence, a 
serem realizadas por Comissões de Avalia-
ção Especial de Desempenho.
 
Art. 3º-  A Secretária Municipal de Educa-
ção deverá instituir as seguintes comissões 
para fins de implementação do sistema de 
Avaliação Especial de Desempenho, cuja 
constituição deve ser publicada em Diário 
Oficial do Município:
   
I-  Comissão de Avaliação Especial 
de Desempenho em cada Unidade Escolar 
jurisdicionada à respectiva Secretaria Mu-
nicipal de Educação, que será responsável 
por avaliar o desempenho dos integrantes 
do Quadro do Magistério composta por 3 
(três) servidores, definidos pelo Diretor da 
unidade, de nível hierárquico não inferior 
ao do avaliado, sendo que pelo menos dois 
devem ser titulares de cargo de provimento 
efetivo em exercício no mesmo órgão de 
exercício do avaliado.
 
II- Comissão Central de Avaliação Especial 
de Desempenho, de caráter permanente, 

composta por no mínimo 3 (três) membros 
da própria Secretaria Municipal de Educa-
ção, definidos pela Secretária Municipal de 
Educação sendo que pelo menos 2 (dois) 
devem ser titulares de cargo de provimento 
efetivo, e que será responsável por avaliar o 
desempenho dos integrantes do Quadro do 
Magistério da Classe de Suporte Pedagógi-
co, bem como analisar todos os processos 
de Avaliação Especial de Desempenho 
encaminhados pelas Unidades Escolares.

 § 1º-  Para fins de definição de nível 
hierárquico, de que tratam os incisos I e II, 
será considerado o nível de escolaridade 
exigido para o provimento dos respectivos 
cargos.
 
§ 2º-  A Comissão de Avaliação Especial 
de Desempenho e a Comissão Central de 
Avaliação Especial de Desempenho terão 
entre seus membros obrigatoriamente o 
superior imediato do servidor avaliado que 
presidirá a respectiva Comissão.
 
§ 3º-  È vedada a participação de ser-
vidores em período de estágio probatório 
nas Comissões de que tratam os incisos I e 
II deste artigo.
 
§ 4º-  As Comissões de Avaliação 
Especial e Central de Desempenho espe-
cificadas, bem como todos os servidores 
envolvidos no processo de avaliação dos 
integrantes do Quadro do Magistério em 
estágio probatório, são responsáveis pela 
veracidade das informações sobre o estágio, 
sob pena de responsabilidade administrati-
va, civil e criminal.

§ 5°-  Na inexistência de titular para a 
composição da Comissão a que se refere o 
inciso I desse artigo, excepcionalmente, a 
Secretaria Municipal da Educação poderá 
indicar um titular de cargo, dentre os seus 
profissionais, para compor a comissão da 
escola, atendidas as exigências de hierar-
quia e de escolaridade.
 
Art. 4º-  São atribuições das Comissões 
de Avaliação Especial de Desempenho e 
da Comissão Central de Avaliação Especial 
de Desempenho, no acompanhamento dos 
integrantes do Quadro do Magistério em 
estágio probatório;
 
I-  Subsidiar e assessorar o integran-
te do Quadro do Magistério em estágio pro-
batório nos assuntos atinentes a sua área de 
atuação, orientando, no que couber, acerca 
do correto desempenho de suas atribuições, 
avaliando seu grau de ajustamento ao exer-
cício do cargo e a possível necessidade de 
ser submetido a programas de capacitação.

 
II-  Registrar sistematicamente todas 
as ocorrências relativas à conduta funcional 
do servidor.
 
Art. 5º-  O Diretor do Departamento de 
Recursos Humanos deverá instituir Comis-
são de Recursos da Avaliação Especial de 
Desempenho, a qual caberá analisar e deci-
dir os recursos hierárquicos, eventualmente 
interpostos por integrantes do Quadro do 
Magistério, e será composta por, no mínimo, 
3 (três) membros do próprio Departamento.
 
Parágrafo único - Caberá à Comissão de 
Recursos, subsidiar as Comissões Centrais 
da Secretaria Municipal da Educação nos 
processos de Avaliação Especial de De-
sempenho, bem como esclarecer eventuais 
dúvidas quanto à aplicação das disposições 
do presente Decreto.
 
Art. 6º-  As Comissões de Avaliação e de 
Recursos devem atuar de forma imparcial 
e objetiva, utilizando-se dos elementos que 
compõem o processo de Avaliação Especial 
de Desempenho do servidor avaliado.
 
Art. 7º- A Avaliação Especial de Desem-
penho processar-se-á de acordo com os 
princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade, eficiência, contra-
ditório e de ampla defesa e deverá obedecer 
aos requisitos estabelecidos no artigo 70 da 
Lei Complementar nº 06, de 25 de abril de 
2011, avaliados pelos indicadores abaixo re-
lacionados e constantes das Fichas anexas 
ao presente Decreto:
 
I-  Assiduidade: Índice de frequência 
anual do servidor ao trabalho, na seguinte 
conformidade:
 
a)  0 faltas = 10 pontos.
b)  1 falta = 9 pontos.
c)  2 faltas = 8 pontos.
d)  3 faltas = 7 pontos.
e)  4 faltas = 6 pontos.
f)  5 faltas = 5 pontos.
g)  6 faltas = 4 pontos.
h)  7 faltas = 3 pontos.
i)  8 faltas = 2 pontos.
j)  9 faltas = 1 ponto.
k)  acima de 10 faltas = zero ponto.

§ 1º-  Para o cálculo do índice de fre-
quência anual de que trata o inciso I deste 
artigo deverão ser desconsideradas as 
faltas abonadas e as ausências em razão 
de: férias, casamento, falecimentos, casos 
de doação de sangue, serviços obrigatórios 
por lei, conforme dispõe o art. 141 da Lei nº 
2.861/91.

II- Disciplina (Pontualidade): Cum-
primento dos horários e entrega das soli-
citações feitas pela Unidade Escolar e Se-
cretaria Municipal da Educação, nos prazos 
estipulados e constantes dos calendários.
 
 III- Produtividade (Eficiência Peda-
gógica – Planejamento): Criação de condi-
ções para o bom desempenho dos alunos 
e demais responsáveis pelo processo de 
ensino e gestão escolar; comprometimento 
com os objetivos pactuados nos planos de 
trabalho da Unidade Escolar e da Secretaria 
Municipal da Educação.

IV- Produtividade (Eficiência Peda-
gógica – Prática): Apresentação, na prática, 
de cumprimento do contido nos planos de 
ensino; uso adequado dos materiais peda-
gógicos e outros materiais disponibilizados 
pela Secretaria Municipal da Educação; 
apresentação de bom nível de rendimento 
no exercício de suas atribuições.

V- Capacidade de Iniciativa (Ca-
pacidade de Liderança): Apresentação de 
propostas novas, não rotineiras para as 
demandas oriundas de atribuições do ser-
vidor, nas relações com os alunos, com o 
Diretor de Escola, Coordenador Pedagógico, 
Supervisor de Ensino e pais de alunos.

VI- Responsabilidade (Envolvimento 
e Comprometimento com o Projeto Peda-
gógico): Atuação efetiva para a melhoria 
do nível de desempenho dos alunos, da 
Unidade Escolar e da Secretaria Municipal 
da Educação; contribuindo para o bom 
relacionamento entre alunos, pais e ser-
vidores, no exercício de suas atribuições; 
demonstrando competência na superação 
de obstáculos não previstos.

Art. 8°-  O período do estágio probatório 
será contado a partir do primeiro dia de 
exercício no cargo, ficando suspensa e 
prorrogada a contagem de tempo e a avalia-
ção para efeito de homologação do estágio 
probatório, nos seguintes casos:

I-  licença para tratamento de saúde;
II-  licença por motivo de doença em 
pessoa da família;
III-  licença gestante/paternidade;
IV-  afastamento para concorrer a 
cargo eletivo;
V-  licença para exercer mandato 
eletivo;
VI- licença por acidente em serviço;
VII-  licença especial para atender 
menor adotado;
VIII-  readaptação funcional;
IX-  designado ou afastado para o 
exercício de funções com atribuições diver-
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sas de seu cargo.

X- licença prêmio

Parágrafo único - A atuação em atividades 
com as mesmas atribuições do cargo de 
provimento efetivo, em local diverso da-
quele de sua classificação, não acarretará 
a suspensão ou prorrogação da contagem 
de tempo.

 Art. 9º- O registro da Avaliação Especial 
de Desempenho deverá ser efetuado por 
etapas, a partir do primeiro dia de exercício 
do servidor no cargo para o qual foi nome-
ado, observando a seguinte temporalidade:
 
I-  a primeira etapa que irá do pri-
meiro ao décimo segundo mês de efetivo 
exercício;

II- a segunda etapa, do décimo 
terceiro ao vigésimo quarto mês de efetivo 
exercício;

III-  a terceira etapa, a contar do 
vigésimo quinto ao trigésimo sexto mês de 
efetivo exercício.
 
Art. 10- O Processo de Avaliação Especial 
de Desempenho terá como parâmetro as 
atribuições do cargo ocupado pelo servidor 
e, decorridos 36 (trinta e seis) meses do 
Estágio Probatório deverá ser formalizado 
e instruído contendo os documentos abaixo 
especificados, conforme Anexos que inte-
gram esta Resolução:
 
1-  Capa com nome do servidor ava-
liado, Órgão de lotação e de exercício;
 
2-  Numeração e rubrica em todas as 
páginas;
 
3-  Ficha Funcional do Servidor - 
Anexo I;
 
4-  Ficha de Frequência de cada 
etapa prevista no decorrer do Estágio Pro-
batório - Anexo II;
 
5-  Ficha de Avaliação Especial de 
Desempenho de cada etapa prevista no 
decorrer do Estágio Probatório - Anexo III;
 
6-  Relatório da Comissão de Ava-
liação Especial de Desempenho ou da 
Comissão Central de Avaliação Especial 
de Desempenho ao final de cada etapa do 
estágio probatório - Anexo IV;
 

7-  Relatório Final da Comissão de 
Avaliação Especial de Desempenho ou da 
Comissão Central de Avaliação Especial de 
Desempenho -Anexo V;
 
8-  Manifestação Conclusiva da Co-
missão Central de Avaliação Especial de 
Desempenho - Anexo VI;
 
9-  Ficha de Encaminhamento ao De-
partamento de Recursos Humanos – Anexo 
VII.
 
Art. 11- Os indicadores de avaliação apon-
tados no artigo 7º deste Decreto, serão 
apurados ao final de cada etapa do estágio 
probatório pela Comissão de Avaliação Es-
pecial de Desempenho ou Comissão Central 
de Avaliação Especial de Desempenho 
por meio da Ficha de Avaliação Especial 
de Desempenho constante no Anexo III 
deste Decreto, acompanhada de Relatório 
constante no Anexo IV expedido pelas res-
pectivas Comissões.
  
Art. 12-  De acordo com os critérios es-
tabelecidos, a pontuação máxima que o 
servidor poderá obter em cada etapa da 
Avaliação na Ficha de Avaliação Especial 
de Desempenho é 35 pontos, resultante do 
somatório dos pontos aferidos a cada um 
dos quesitos, totalizando o máximo de 105 
pontos nas 3 etapas.
 
Parágrafo único - Será considerado inapto 
e, consequentemente exonerado, o servidor 
que no somatório dos pontos obtidos nas 
3 (três) etapas da Avaliação Especial de 
Desempenho, obtiver pontuação inferior a 
cinquenta por cento do total da pontuação 
máxima permitida, ou seja, abaixo de 52 
pontos.
 
Art. 13- Aos integrantes do Quadro do 
Magistério submetidos à Avaliação Especial 
de Desempenho, deverá ser repassada uma 
cópia de toda a documentação referente às 
3 etapas de sua avaliação, da qual tomará 
ciência e será parte integrante de seu as-
sentamento individual.
 
Parágrafo único - Na hipótese de recusa 
do servidor avaliado em assinar qualquer 
uma das notificações do processo de Ava-
liação Especial de Desempenho, a unidade 
subsetorial de recursos humanos deverá 
registrar o fato, com a assinatura de duas 
testemunhas devidamente identificadas.
 
Art. 14- No prazo de 40 (quarenta) dias, 
contados a partir da data de autuação do 
processo de avaliação, será emitida a mani-
festação conclusiva (Anexo VI), de que trata 
o item 8 do artigo 10º deste Decreto, pela 
Comissão Central de Avaliação Especial de 
Desempenho, deferida pela Secretária Muni-
cipal da Educação, propondo a exoneração 
ou confirmação do funcionário no cargo.
 
§ 1º-  No caso de proposta de exone-
ração, será dada ciência ao interessado, 
imediatamente após a propositura, asse-
gurando- lhe o direito ao contraditório e à 
ampla defesa, que poderá ser apresentada 
pessoalmente ou por procurador constituído, 
no prazo de 10 (dez) dias, contados da data 
da ciência do servidor.

 
§ 2º-  Após a apresentação da defesa, a 
Secretaria Municipal de Educação, por meio 
da Comissão Central de Avaliação Especial 
de Desempenho terá o prazo de 20 (vinte) 
dias para apreciá-la e elaborar novo relató-
rio conclusivo, ratificando ou retificando o 
relatório anterior.
 
Art. 15-  Os processos de avaliação do 
Estágio Probatório, que irão propor a exo-
neração ou a confirmação do funcionário 
no cargo, deverão ser encaminhados para 
homologação do Departamento de Recursos 
Humanos.
 
§ 1º-  O ato de confirmação no cargo ou 
de exoneração do integrante do Quadro do 
Magistério deverá ser publicado no Diário 
Oficial do Município, pela autoridade com-
petente.
 
§ 2º-  No ato de confirmação no cargo, a 
ser publicado em Diário Oficial do Município, 
o integrante do Quadro do Magistério será 

formalmente declarado estável, nos termos 
do artigo 41 da Constituição Federal de 
1988, com redação dada pelo artigo 6º da 
Emenda Constitucional nº 19/98.
  
Art. 16-  Os casos omissos serão decididos 
pela Comissão Central de Avaliação Espe-
cial de Desempenho da Secretaria Municipal 
da Educação.

Art. 17- Este Decreto entra em vigor na 
data de sua publicação, revogam-se as 
disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Assis, em 11 de 
março de 2015.

RICARDO PINHEIRO SANTANA
Prefeito Municipal

FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e 

Administração
Publicado no Departamento de Admi-
nistração, em 11 de março de 2015.
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ANEXO I 
 

FICHA FUNCIONAL DO SERVIDOR  
Secretaria Municipal da Educação de Assis 

Unidade de Exercício:  

DADOS PESSOAIS 
Nome:                                                                                  RG:  

CPF:                                                                   

Data de Nascimento:  

Endereço:                                                                  

Bairro: 

                                                      DADOS FUNCIONAIS 
Cargo:  

Data da Posse:                                                                     Início de Exercício:  

 

 

 

 

 

 

Local e data:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Diga não

as DROGAS DISQUE

DENÚNCIA

COLABORE COM A POLÍCIA

DENUNCIE
Sigilo

ABSOLUTO

DIÁRIO OFICIAL DE

ASSIS

E X P E D I E N T E

Secretário de Governo e Administração
Fernando Spinosa Mossini

Diagramação, Impressão e Distribuição:
J. Marquezini e Filhos LTDA.
e-mail: diariooficial@assis.sp.gov.br
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ANEXO II 

 
FICHA DE FREQÜÊNCIA  

Secretaria Municipal da Educação de Assis 

Unidade de Exercício:  

Nome:                                                                                     RG:                                                                                  

Cargo:  

Período de Frequência: ___/___/20___    a     _____/____/20____ 

NÚMERO DE FALTAS DESCONTÁVEIS E SUSPENSÃO/PRORROGAÇÃO NO PERÍODO   

I – Faltas Justificadas:  

II – Faltas Injustificadas:  

III – Faltas Médicas:  

IV – Outras Faltas:  

V – Suspensão/prorrogação da contagem por Licença-Prêmio:  

VI – Suspensão/prorrogação da contagem por Licenças:  

VII - Suspensão/prorrogação da contagem por Afastamentos:  

VIII- Suspensão/prorrogação da contagem por Readaptação funcional:  

IX  - Suspensão/prorrogação da contagem por Designação:  

TOTAL DE DIAS (BRUTO):  

TOTAL DE DIAS (LÍQUIDO):  

Documentos Anexados:          (   ) sim          (    ) não 

 

Local e data..        

                                          

 

 

 

 

Ciência do interessado: __________________________________ 
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FICHA DE AVALIAÇÃO ESPECIAL DE 
DESEMPENHO 

Anexo III 
 

2015 

Nome do Avaliado:  Nº RG:  
 

Cargo:  

Unidade de Exercício:  Tempo no cargo:  
 

Data da avaliação:           

Assiduidade – 0 a 10 pontos nos termos do inciso I, do artigo 7º do Decreto nº 6.698 de 11/03/2015. 

Tabela de pontuação dos requisitos previstos nos incisos II a VI, do Decreto nº 6.698 de 11/03/2015. 
Acima do esperado = 5 pontos Atinge parcialmente o esperado = 3 pontos 
Atinge o esperado = 4 pontos  Abaixo do esperado = 2 pontos  

Não atinge o esperado = 1 ponto 
Pontuação 

I – ASSIDUIDADE: Índice de frequência anual do servidor ao trabalho, excetuando-se as faltas abonadas.  
II – DISCIPLINA (PONTUALIDADE): Cumprimento dos horários e entrega das solicitações feitas 
pela Unidade Escolar e Secretaria Municipal da Educação, nos prazos estipulados e constantes dos 
calendários. 

 

III – PRODUTIVIDADE (EFICIÊNCIA PEDAGÓGICA: PLANEJAMENTO): Criação de 
condições para o bom desempenho dos alunos e demais responsáveis pelo processo de ensino e gestão escolar 
com comprometimento dos objetivos pactuados nos planos de trabalho da Unidade Escolar e da Secretaria 
Municipal da Educação. 

 

IV – PRODUTIVIDADE (EFICIÊNCIA PEDAGÓGICA: PRÁTICA): Apresentação, na prática, 
de cumprimento do contido nos planos de ensino e do bom nível de rendimento no exercício de suas 
atribuições, bem como, o uso adequado dos materiais pedagógicos disponibilizados pela Secretaria Municipal 
da Educação. 

 

V- CAPACIDADE DE INICIATIVA (CAPACIDADE DE LIDERANÇA): Apresentação de 
propostas novas, não rotineiras para as demandas oriundas de atribuições do servidor, nas relações com os 
alunos, com o Diretor de Escola, Professor Coordenador, Supervisor de Ensino e pais de alunos. 

 

VI – RESPONSABILIDADE (ENVOLVIMENTO E COMPROMETIMENTO COM O 
PROJETO PEDAGÓGICO): Atuação efetiva para a melhoria do nível de desempenho dos alunos, da 
Unidade Escolar e da Secretaria Municipal da Educação, contribuindo para o bom relacionamento entre 
alunos, pais e funcionários, no exercício de suas atribuições, demonstrando competência na superação de 
obstáculos não previstos. 

 

                                                                                                                     Total de Pontos  
Comentários (opcional) 

 
 

Local e Data:  
Ciência do Avaliado: 
Membros da Comissão Especial de Avaliação de Desempenho ou Comissão Central de Avaliação Especial de 
Desempenho  
Nome: Assinatura: 

1)   
2)   
3)   

 

 
DEPARTAMENTO DE 

ADMINISTRAÇÃO 

 

        
Paço Municipal “Profª Judith de Oliveira Garcez” 

Secretaria Municipal de Governo e AdministraçãoSecretaria Municipal de Governo e Administração   

 

Av. Rui Barbosa, 926 PABX (18) 3302.3300 CEP 19814-000 - Centro - Assis – SP. 
 

ANEXO IV 

 
Local e data:  

 
                                                                                          

 
 

RELATÓRIO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO ESPECIAL DE DESEMPENHO OU COMISSÃO CENTRAL DE 
AVALIAÇÃO ESPECIAL DE DESEMPENHO AO FINAL DE CADA ETAPA DO ESTÁGIO PROBATÓRIO 

Secretaria Municipal da Educação de Assis 

Unidade de Exercício:  

Nome:                                                                                                                              RG:    

Cargo:  

Período de Avaliação de ____/____/20_____  a  _____/_______/20_____ 
 

Total de Pontos Obtidos:  

 

Ações para o aperfeiçoamento do desempenho profissional do servidor (se for o caso): 
 

 

 

Considerações do avaliado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciência do Avaliado: 
Membros da Comissão Especial de Avaliação de Desempenho ou Comissão Central de Avaliação Especial de 
Desempenho 
Nome: Assinatura: 

1)   
2)   
3)   
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ANEXO V 

 

 
Local e Data:  

 

 

 

Ciência do Avaliado:  
Membros da Comissão Especial de Avaliação de Desempenho ou Comissão Central de Avaliação Especial de 
Desempenho  
Nome: Assinatura: 
1)  
2)  
3)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO ESPECIAL DE DESEMPENHO OU 
COMISSÃO CENTRAL DE AVALIAÇÃO ESPECIAL DE DESEMPENHO 

Secretaria Municipal da Educação de Assis 

Unidade de Exercício: 

Nome:                                                                                 RG: 

Cargo: 

Período de Avaliação de:      /     /                a        /      / 

 

Parecer Conclusivo: 
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DEPARTAMENTO DE 

ADMINISTRAÇÃO 

 

        
Paço Municipal “Profª Judith de Oliveira Garcez” 

Secretaria Municipal de Governo e AdministraçãoSecretaria Municipal de Governo e Administração   

 

Av. Rui Barbosa, 926 PABX (18) 3302.3300 CEP 19814-000 - Centro - Assis – SP. 
 

 
ANEXO VI 

 
MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DA COMISSÃO CENTRAL DE 

AVALIAÇÃO ESPECIAL DE DESEMPENHO 
Secretaria Municipal da Educação de Assis 

Unidade de exercício: 

Nome:                                                                             RG: 

Cargo: 

Período de Avaliação de:        /    /              a     /     / 

 

Parecer Conclusivo: 

 

 

Local e Data: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciência do Avaliado: 
Membros da Comissão Central de Avaliação de Desempenho  
Nome: Assinatura: 
1)  
2)  
3)  
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ANEXO VII 

 
 

FICHA DE ENCAMINHAMENTO AO RH DA 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 
PROCESSO: 

INTERESSADO:                                                                                          RG: 

ASSUNTO: Avaliação de Estágio Probatório 

INFORMAÇÃO Nº _________/________ 

Unidade de exercício: 

Cargo: 

Posse: ____/____/____                                 Exercício: ____/____/____ 

                                            Foram juntados aos autos: 

1. Ficha Funcional (fls.     ); 

2. Fichas de Frequência abrangendo o período de ___/___/___ a ___/___/___(fls     ); 

3. Fichas de Avaliação Especial de Desempenho (fls  ); 

4. Relatórios da Comissão de Avaliação Especial de Desempenho ou Comissão Central de 

Avaliação Especial de Desempenho (fls.      );  

5. Relatório Final da Comissão de Avaliação Especial de Desempenho ou Comissão Central de 

Avaliação Especial de Desempenho ( fls   ); 

6. Manifestação Conclusiva da Comissão Central de Avaliação Especial de Desempenho (fls.     );                      

                          À vista da Manifestação Conclusiva da Comissão Central de Avaliação Especial de 

Desempenho (fls.  ), propomos: 

(   ) a confirmação do servidor no cargo. 

(   ) a exoneração do servidor do cargo. 

                          Estando o processo devidamente instruído, encaminhem-se os autos ao 

Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Estado da Educação. 

Local e data: 

Assinatura da Secretária Municipal de Educação: 

Ciência do interessado: 
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PARÂMETROS PARA ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO 
05 PONTOS - Servidor superou as expectativas 
04 PONTOS - Servidor atendeu às expectativas 
03 PONTOS - Servidor atendeu parcialmente às expectativas 
02 PONTOS - Servidor abaixo das expectativas 
01 PONTOS - Servidor não atendeu às expectativas 
                                                              
Disciplina (Pontualidade):  

Pontos (1 a 5) 

A Comparece regularmente ao trabalho.   

B É pontual.   

C Permanece no trabalho durante o expediente.   

D Evita interrupções e interferências prejudiciais ao 
desenvolvimento das atividades.   

Total de Pontos no critério 0 

Média no requisito (total de pontos dividido por 4):  

  
Produtividade (Eficiência Pedagógica: Planejamento) 

Pontos (1 a 5) 

A Cumpre os preceitos e normas internas; atendendo aos 
regulamentos.   

B Expressa opiniões de forma respeitosa, acata críticas e aceita 
mudanças.   

C 
Apresenta postura cooperativa e participativa também em 
trabalhos em equipe; atende a todos sem distinção, com 
urbanidade. 

  

D Atende às demandas de trabalho observando os prazos para 
cumprimento das tarefas.   

Total de Pontos no critério 0 

Média no requisito (total de pontos dividido por 4):  

 

 
 
                             

  

Capacidade de Iniciativa (Capacidade de Liderança) 
Pontos (1 a 5) 

A 
Soluciona problemas e dúvidas do cotidiano, buscando 
informações em fontes confiáveis quando necessário, de forma 
autônoma.  

  

B Encaminha adequadamente os assuntos que fogem à sua 
alçada decisória aos superiores responsáveis.   

 
DEPARTAMENTO DE 

ADMINISTRAÇÃO 

 

        
Paço Municipal “Profª Judith de Oliveira Garcez” 

Secretaria Municipal de Governo e AdministraçãoSecretaria Municipal de Governo e Administração   

 

Av. Rui Barbosa, 926 PABX (18) 3302.3300 CEP 19814-000 - Centro - Assis – SP. 
 

 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                        

C Atualiza-se  e procura conhecer as normas pertinentes às 
atribuições do cargo que ocupa.    

D Põe-se à disposição da chefia, espontaneamente, para realizar 
novas tarefas e auxiliar os colegas.   

Total de Pontos no critério 0 

Média no requisito (total de pontos dividido por 4):  
                                 
Responsabilidade (Envolvimento e Comprometimento com o 
Projeto Pedagógico)  Pontos (1 a 5) 

A Trabalha de forma regular utilizando os recursos disponíveis 
dentro de sua melhor capacidade.   

B 
Executa as tarefas conforme o grau de prioridade de cada uma 
delas, racionalizando o tempo na execução das mesmas e 
atendendo aos prazos. 

  

C Cumpre com eficiência as metas e as tarefas inerentes ao cargo 
e designadas pela chefia.   

D Desempenha com qualidade o trabalho e aproveita eventual 
disponibilidade de forma produtiva.   

Total de Pontos no critério 0 

Média no requisito (total de pontos dividido por 4):  
                                 
Produtividade (Eficiência Pedagógica: Prática) 

Pontos (1 a 5) 

A Realiza tarefas dentro dos prazos e condições estabelecidas.   

B Zelo no trato do patrimônio e das informações públicas que 
permeiam o seu trabalho.   

C Busca solucionar as dificuldades de trabalho, destacando-se no 
cumprimento dos objetivos do órgão ou entidade.   

D Postura ética condizente com as atribuições do cargo/função.   

Total de Pontos no critério 0 

Média no requisito (total de pontos dividido por 4):  
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DECRETO Nº 6.795, DE 13 DE JULHO 
DE 2015.

Dispõe sobre as normas de carga patrimo-
nial, indenização, incorporação, movimen-
tação, reaproveitamento, controle, baixas e 
outras formas de desfazimento de material 
pertencentes a este Município para fins de 
conservação, contabilização e prestação 
de contas.

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

Considerando as orientações contidas na 
Instrução Normativa nº 205/88, o Decreto 
Federal n° 99.658/90 e a Lei Orgânica do 
Município de Assis, e

Considerando a exigência prevista na Lei 
Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, 
sobre o inventário físico e a contabilização 
dos ativos, a aplicação dos critérios de men-
suração dispostos nas NBCASP - Normas 
Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao 
Setor Público através das NBCTs – Normas 
Brasileiras de Contabilidade 16.9, 16.10 
e 16.11, 

D E C R E T A:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º-  A Prefeitura Municipal de Assis de-
verá exercer controle efetivo sobre a incor-
poração, reaproveitamento, movimentação 
alienação e outras formas de desfazimentos 
de material através de suas unidades res-
ponsáveis pela gestão patrimonial e demais 
servidores.

Art. 2º- Para fins de registro, guarda, 
controle, manutenção e movimentação são 
considerados bens patrimoniais todos os 
bens tangíveis e intangíveis, consideran-
do os de uso comum do povo, os de uso 
especial e os dominicais pertencentes à 
Prefeitura Municipal de Assis.

I- os de uso comum do povo, tais 
como rios, mares, estradas, ruas e praças; 

II- os de uso especial, tais como 
edifícios ou terrenos destinados a serviço ou 
estabelecimento da administração federal, 
estadual, territorial ou municipal, inclusive 
os de suas autarquias; 

III- os dominicais, que constituem o 
patrimônio das pessoas jurídicas de direito 
público, como objeto de direito pessoal, ou 
real, de cada uma dessas entidades.

Art. 3º- Os bens de que trata o artigo 
2° constituem parte do Ativo Permanente 
da Prefeitura Municipal de Assis, sendo 
geridos através de inventário físico e do 
sistema informatizado de controle de bens 
patrimoniais.

Parágrafo único - Os bens de terceiros 
(Comodatos e Alugados) também deverão 
ser geridos através de inventário físico e do 
sistema informatizado de controle de bens 
patrimoniais.

Art.4º-  A gestão patrimonial da Prefeitura 
Municipal de Assis será realizada por três 
unidades, denominadas como Unidade de 
Gestão Patrimonial (UGP), sendo:

I- Unidade de Gestão Patrimonial 
Prefeitura (UGPP) – responsável por geren-
ciar os bens pertencentes ao Gabinete do 
Prefeito; Secretaria Municipal de Governo 
e Administração; Secretaria Municipal de 
Assistência Social; Secretaria Municipal da 
Fazenda; Secretaria Municipal do Meio Am-
biente; Secretaria Municipal de Planejamen-
to, Obras e Serviços; Secretaria Municipal 
Indústria, Comércio e Turismo; Secretaria 
Municipal de Negócios Jurídicos; e demais 
unidades administrativas subordinadas a 
estas.

II- Unidade de Gestão Patrimonial 
Educação (UGPE) – subordinada à UGPP, 
é responsável por gerenciar os bens perten-
centes à Secretaria Municipal da Educação 
incluindo todas as suas unidades adminis-
trativas. 

III- Unidade de Gestão Patrimonial 
Saúde (UGPS) - subordinada à UGPP, é 
responsável por gerenciar os bens perten-
centes a Secretaria Municipal da Saúde 
incluindo todas as suas unidades adminis-
trativas.

Parágrafo único - Os departamentos, divi-
sões, setores geridas pelas Unidades de 
Gestão Patrimonial receberão a denomi-
nação de Unidades Administrativas (UA).

Seção I - Das Definições

Art.5º -  Para fins deste Decreto entende-
-se por Material de Consumo e Material 
Permanente:

I- Material de Consumo - É todo 
material que se enquadra em uma ou mais 
condições a seguir:

a) Durabilidade - quando o material 
em uso normal perde ou tem reduzidas as 
suas condições de funcionamento, no prazo 
máximo de dois anos;

b) Fragilidade – material cuja estru-
tura esteja sujeita a modificação, por ser 
quebradiço ou deformável, caracterizando-
-se pela irrecuperabilidade e/ou perda de 
sua identidade;

c) Perecibilidade – material sujeito a 
modificações (químicas ou físicas) ou que se 
deteriora ou perde sua característica normal 
de uso;

d) Incorporabilidade - quando desti-
nado à incorporação a outro bem,
 
e) Transformabilidade - quando 
adquirido para fim de transformação.

II - Material Permanente – É considerado 
todo material que não se enquadra em 
nenhuma das condições previstas no inciso 
I do art. 5° deste Decreto e cujo valor mone-
tário ou custo de fabricação seja superior e/
ou igual a 10% (dez por cento) do valor do 

salário mínimo federal vigente; 
CAPÍTULO II
CLASSIFICAÇÃO DOS BENS PATRIMO-
NIAIS

Seção I - Dos Bens Tangíveis Móveis e 
Imóveis

Art.6º - Bens tangíveis são aqueles cujo 
valor recai sobre o corpo físico ou materia-
lidade do bem, podendo ser definido como 
móvel ou imóvel.

Art.7º - São considerados bens móveis 
os suscetíveis de movimento próprio ou de 
remoção por força alheia.

Art.8º - Para fins deste Decreto conside-
ram-se bens imóveis:

I- o solo e tudo quanto a ele se 
incorporar natural ou artificialmente, em 
caráter permanente e que dele não puder 
ser retirado sem destruição, modificação ou 
dano e;

II- tudo o quanto se mantiver insta-
lado nas edificações desde que se revista 
de características de incorporação que não 
possam ser desfeitas sem destruição, mo-
dificação ou dano.

Seção II - Dos Bens Intangíveis

Art.9º - Para fins deste Decreto, bens 
intangíveis são os direitos que tenham por 
objeto bens incorpóreos.

Art.10 - Serão inventariados como intan-
gíveis as patentes, softwares customizados, 
os programas e sistemas corporativos 
informatizados, desenvolvidos por entidade 
municipal ou para ela licenciados.

Art.11 - Os bens intangíveis serão inven-
tariados e controlados como bens móveis, 
no que couber, nos critérios estabelecidos 
neste Decreto, recebendo, inclusive, iden-
tificação numérica que será fixada nos 
documentos comprobatórios dos direitos 
de propriedade, uso e dos demais bens 
possíveis aos referidos bens.

CAPÍTULO III
DA RESPONSABILIDADE PARA COM OS 
BENS PATRIMONIAIS
Seção I - Dos Secretários Municipais

Art.12 - É de responsabilidade do Secre-
tário Municipal:

I-  Nomear um responsável pela 
guarda e conservação dos materiais perma-
nentes alocados em cada unidade adminis-
trativa subordinado a sua Secretaria; 

II- Comunicar a Unidade Responsá-
vel pela Gestão Patrimonial os responsáveis 
que se refere o inciso I deste artigo, no 
primeiro mês subseqüente a sua posse;

a)  A nomeação pela guarda dos 
materiais deverá ser formalizada portaria 
específica e encaminhada ao Departamento 
de Recursos Humanos.

III- Informar a Unidade de Gestão 
Patrimonial sempre que houver a transfe-
rência de responsabilidade pela guarda a 
outro servidor municipal, efetivo ou não.

Seção II – Do Departamento de Recursos 
Humanos

Art.13 - Nenhum servidor será dispensa-
do, transferido, exonerado ou terá aceito o 
seu pedido de exoneração ou rescisão sem 
que o órgão responsável pelo controle dos 
bens patrimoniais da Prefeitura ou da Câ-
mara ateste que o mesmo devolveu os bens 
móveis do Município que estavam sob sua 
guarda (art.143 Lei Orgânica do Município 
de Assis).

Parágrafo único - O Departamento de Recur-
sos Humanos deverá comunicar formalmen-
te à Unidade de Gestão Patrimonial quanto 
dos pedidos de exoneração, demissão, apo-
sentadoria e demais tipos de afastamentos 
de servidores municipais efetivos ou não, 
nomeados como responsáveis pela guarda 
de bens patrimoniais.

Art.14 - A Unidade de Gestão Patrimonial 
a qual o servidor for subordinado deverá 
emitir parecer atestando se todos os bens 
que estavam sob sua responsabilidade fo-
ram devolvidos, bem como apontar o estado 
de conservação dos mesmos que poderá 
ensejar ou não em indenização ao erário 
público. 

§ 1º-   Após recebimento de parecer po-
derá ser efetivada a solicitação do servidor 
municipal.

§ 2º- A Unidade de Gestão Patrimonial 
deverá solicitar ao secretário da pasta a 
substituição do responsável pela guarda.

Seção III - Do Responsável Pela Guarda

Art.15 - São responsáveis pela guarda dos 
bens móveis; imóveis; próprios e de tercei-
ros existentes nas unidades administrativas 
(UA) os servidores municipais efetivos ou 
não, nomeados pelo secretário da pasta.

Art.16 - A responsabilidade pelo uso ade-
quado dos bens são de todos os servidores 
que deles fazem uso, não eximindo do no-
meado pela guarda sua responsabilidade. 

Art.17 - O responsável pela guarda deverá 
afixar a relação dos bens existentes em 
cada sala, com seus respectivos números 
de inventário e mantê-la atualizada.

Art.18 - É responsabilidade dos titulares 
pela guarda do(s) bem(ns) permanente(s):

I- Receber e conferir fisicamente 
todos os bens adquiridos mediante compra 
com empenho;

II- Liquidar o documento fiscal e 
encaminhá-lo à Unidade de Gestão Patri-
monial; 

III- Zelar pela utilização correta do 
bem; conferir e manter atualizado o Termo 
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de Responsabilidade;
IV- Responder e prestar contas de 
todos os bens relacionados sob sua guarda;
V- Comunicar de imediato à Unida-
de de Gestão Patrimonial qualquer tipo de 
movimentação que venha ocorrer com o 
bem, seja por transferência temporária ou 
permanente; cessão de uso; dentre outros. 

VI- Comunicar imediatamente a 
Unidade de Gestão Patrimonial em caso de 
extravio do bem. Em se tratando de furto, 
roubo, sinistro o responsável pela guarda 
deverá:

a) Acionar o serviço de segurança 
do Município para a lavração do correspon-
dente Boletim de Ocorrência;

b) Encaminhar o Boletim de Ocor-
rência e/ou outros documentos decorrentes 
da ação do serviço de segurança à Unidade 
Responsável pela Gestão Patrimonial, fican-
do esta responsável por instituir sindicância 
para apuração dos fatos, se necessário.

Art.19 - O responsável pela guarda dos 
bens patrimoniais deverá comunicar for-
malmente a Unidade de Gestão Patrimonial 
sempre que se ausentar do cargo, função ou 
emprego, seja por férias, licença ou demais 
afastamentos.

Parágrafo único - Caso a Unidade Res-
ponsável pela Gestão Patrimonial não seja 
informada ao que se refere este artigo, o 
responsável responderá igualmente pelos 
bens sob sua guarda, mesmo que no perí-
odo de sua ausência.

Subseção I - Da Transferência da Guarda

Art.20 -  Sempre que houver substituição 
do responsável pela guarda e conservação 
dos materiais permanentes, deverá obrigato-
riamente, ser realizado o inventário de bens 
sujeitos à transferência de responsabilidade.

Art.21 - Havendo divergência no inven-
tário de transferência de responsabilidade, 
as ocorrências deverão ser comunicadas 
formalmente pelo titular empossado da uni-
dade, com ou sem anuência do secretário 
da pasta no prazo máximo de 5 (cinco) dias 
úteis, à Unidade de Gestão Patrimonial, para 
a adoção das providências cabíveis.

Art.22 - Permanecendo silente o substitu-
to por prazo superior a 5 (cinco) dias úteis, 
o inventário será considerado tacitamente 
aceito e o substituto assumirá a responsa-
bilidade por divergências que venhas ser 
apontadas a qualquer momento.

Seção IV - Das Unidades de Gestão Pa-
trimonial

Art.23 -  Compete às Unidades de Gestão 
Patrimonial:

I-  Registrar as informações no 
sistema de controle de bens patrimoniais 
referentes às incorporações (compra com 
empenho, doação, comodato), às movimen-
tações e às baixas;

III- Afixar placas de patrimônio nos 
bens incorporados bem como conferir se 
os mesmos estão de acordo com o docu-
mento de sua origem seja nota fiscal, nota 
de empenho, termo de doação, cessão de 
uso, empréstimo, dentre outros;

IV- Arquivar as notas fiscais, devi-
damente assinadas, e demais documentos 
pertinentes ao efetivo controle dos bens 
patrimoniais pertencentes ao acervo deste 
Município;

V- Providenciar a retirada dos bens 
móveis considerados ociosos, antieco-
nômicos e irrecuperáveis pelas unidades 
administrativas;

VI-  Prestar contas de todas as infor-
mações inseridas no sistema informatizado 
de patrimônio;

VII- Receber e conferir os bens doa-
dos, cedidos em comodato ao Município que 
deverão, preferencialmente, pela Unidade 
de Gestão Patrimonial Prefeitura, exceto nos 
casos em que sejam de utilização específica 
da Unidade de Gestão Patrimonial Edu-
cação ou Unidade de Gestão Patrimonial 
Saúde, casos em que poderão ser recebidos 
pelas respectivas.

Seção V - Dos demais agentes públicos, 
servidores ou não 

Art.24 - É obrigação de todo servidor 
municipal, efetivo ou não, zelar pela boa 
conservação dos bens patrimoniais que 
estão sob sua guarda ou uso. O mesmo será 
responsabilizado pelo desaparecimento de 
um bem que lhe tenha sido confiado, assim 
como por qualquer dano que causar ou para 
o qual contribuir, por ação ou omissão.

Parágrafo único - A responsabilidade pelo 
uso adequado dos bens é de todos os ser-
vidores que deles fazem uso, não eximindo 
a responsabilidade do detentor da guarda.

Art.25 - Qualquer ato por ação ou omis-
são, dolosa ou culposa, que enseje perda 
patrimonial, desvio, apropriação, malbarata-
mento ou dilapidação dos bens ou haveres 
das entidades e cause lesão ao erário, 
constitui ato de improbidade administrativa.

Parágrafo único - Todo e qualquer servidor 
municipal, efetivo ou não, deverá informar 
à Unidade de Gestão Patrimonial, sempre 
que identificar um bem sendo usado em sua 
unidade administrativa que não conste em 
sua relação de inventário. 

Art.26 - Fica expressamente proibido:

I- Movimentar bens patrimoniais 
seja por qualquer motivo, sem que a Unida-
de Responsável pela Gestão de Patrimônio 
seja devidamente comunicada;

II- Utilizar qualquer bem patrimonial 
do Município para fins particulares salvo nos 
casos previstos no art.141 da Lei Orgânica 
da Prefeitura Municipal de Assis.

CAPÍTULO IV

DA INDENIZAÇÃO
Art.27 - Todo servidor público poderá ser 
chamado à responsabilidade pelo desapa-
recimento do material que lhe for confiado, 
para guarda ou uso, bem como pelo dano 
que, dolosa ou culposamente, causar a 
qualquer material, esteja ou não sob sua 
guarda.
Art.28 - Caracterizada a existência de 
responsável (eis) pela avaria ou desapa-
recimento do material, ficará (ão) esse (s) 
responsável (eis) sujeito (s), conforme o 
caso e além de outras indenizações julgadas 
cabíveis, a:

I- arcar com as despesas de recu-
peração do material; ou

II- substituir o material por outro com 
as mesmas características; ou

III- indenizar, em dinheiro, esse mate-
rial, a preço de mercado em valor que deverá 
ser apurado pela Comissão Avaliadora.

Art.29 - O extravio ou dano provocado em 
bens segurados por ocorrência de hipóteses 
previstas como sinistro, em contrato de se-
guro, será indenizada pela seguradora sem 
prejuízo da apuração das responsabilidades, 
tal como indenizar o Município com os valo-
res correspondentes às franquias nos casos 
que couber.

Art.30 - Quando não for(em), de pronto, 
identificado(s) o(s) responsável(eis) pelo 
desaparecimento ou pelo dano do material, 
o detentor da carga solicitará à Unidade de 
Gestão Patrimonial, imediatas providências 
para abertura de sindicância ou processo 
disciplinar que deverá ser realizado por 
comissão incumbida a apurar a responsa-
bilidade pelo fato, visando assegurar o res-
pectivo ressarcimento à Prefeitura Municipal 
de Assis.

Parágrafo único - O trâmite de todo o proces-
so seja disciplinar seja sindicância, deverão 
atender aos termos previsto da Lei Municipal 
2.861/1991.

CAPÍTULO V
DA INCORPORAÇÃO
Seção I - Dos Bens Móveis
Art.31 - A incorporação é a inclusão e a 
identificação do material permanente ao 
patrimônio da Prefeitura Municipal de Assis, 
mediante o seu registro patrimonial e contá-
bil.

Art.32 - A incorporação de bens móveis 
permanentes, formalizada por registro, 
cadastramento e emplaquetamento iden-
tificador pela unidade responsável pelo 
patrimônio, dar-se-á por:

I-  Adjudicação;
II- Bens patrimoniais antigos:
III-  Cessão;
IV-  Compensatória;
V-  Compra com empenho;
VI-  Doação;
VII-  Fabricação própria;
VIII-  Permuta ou;
IX-  Transferências de bens de órgãos 

da Administração Pública para Prefeitura 
Municipal de Assis

§ 1º - A incorporação por adjudicação 
far-se-á mediante execução, ao exequente 
ou terceira pessoa, mediante determinação 
dada por sentença judicial, para que um bem 
particular seja incorporado ao patrimônio 
público, de forma a garantir a quitação de 
débitos junto ao erário municipal.

§ 2º - Os bens patrimoniais antigos cujo 
valor de aquisição ou custo de produção 
for desconhecido ou que inexistam docu-
mentos que comprovem sua origem serão 
incorporados tomando como referência o 
valor de outro, semelhante ou sucedâneo, 
no mesmo estado de conservação e a preço 
de mercado.

§ 3º - A incorporação de bens móveis 
por meio de doação, transferência, permuta 
ou cessão será formalizada mediante termo 
próprio especificando o sujeito doador e o 
recebedor; assim como as características; 
o estado de conservação e valor do (s) bem 
(ns) permanente (s). 

§ 4º - A compensatória é a incorporação 
de um bem diretamente ou cuja verba de 
aquisição seja proveniente de pagamento 
de multas ou dívidas perante as quais o 
Município de Assis é credor.

§ 5º -  A incorporação de bens perma-
nentes, mediante compra, far-se-á por meio 
de processo regular, observadas as normas 
gerais de licitação e contrato, finanças públi-
cas e as específicas deste órgão, se houver.

§ 6º -  A incorporação de material de fa-
bricação própria será realizada por meio de 
processo regular, com base na apropriação 
de custos feita pela unidade produtora ou, 
à falta destes, na valoração efetuada por 
comissão especial, designada para este fim. 
O valor do bem produzido, será igual a soma 
dos custos estimados para matéria-prima, 
mão-de-obra, desgaste de equipamentos, 
energia consumida na produção e demais 
custos pertinentes à sua produção.   

Art.33 - Os bens de terceiros serão con-
trolados fisicamente nas unidades em que 
estiverem em uso e através do sistema de 
controle de bens patrimoniais.

§ 1º - Os bens de que trata este artigo 
não comporão o ativo permanente da en-
tidade responsável pela sua guarda, mas 
serão contabilizados em contas do sistema 
informatizado. 

Art.34 - Serão incorporados ao acervo 
deste Município os bens que atenderem aos 
critérios estabelecidos no inciso II do art.5º 
deste Decreto.

Art.35 - Os bens adquiridos como peças 
ou partes destinadas a agregarem-se a 
outros bens já inventariados, para incre-
mentar-lhes a potência, a capacidade ou o 
desempenho e ainda aumentar seu tempo 
de vida útil econômica ou para substituir uma 
peça avariada, serão acrescidos ao valor 
referido do bem.
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Art.36- Os bens móveis que constituírem 
parte de um conjunto, jogo ou coleção con-
siderado imprescindível para a atividade da 
unidade como: armários, arquivos, bancos, 
carteiras escolares, cadeiras, estantes, 
leitos hospitalares, mesas e sofás deverão 
cada qual receber um número de identifica-
ção.  

Art.37- A identificação dos bens será feita 
pela afixação plaqueta contando o “número 
de inventário”, conforme a natureza física 
do bem, desde que não o danifique.

§ 1º- Fica vedada a utilização de um 
número que corresponda a um bem já bai-
xado.

Seção II - Dos Bens Imóveis

Art.38 - Para fins de contabilização, os 
bens imóveis serão incorporados ao patri-
mônio mediante:

I- termos de acréscimo e/ou laudos 
de avaliação do imóvel com sua segregação, 
quando for o caso, para os bens adquiridos 
por aquisição, permuta, doação e dação em 
pagamento;

II- decisão judicial transferindo a pos-
se da propriedade de herança jacente para 
o Município, acompanhado do respectivo 
laudo de avaliação.

Parágrafo único – Caso o imóvel seja adqui-
rido por permuta ou doação com encargo, 
deverá ser apresentada também a cópia da 
autorização legislativa.

CAPÍTULO VI
DAS MOVIMENTAÇÕES DOS BENS 
MÓVEIS
Art.39 - Para os fins deste Decreto, con-
sidera-se movimentações de bens móveis 
as alterações quantitativas ocorridas com 
os bens móveis existentes sob a respon-
sabilidade de determinada unidade admi-
nistrativa, decorrentes das incorporações, 
transferências ou baixas de bens móveis 
ocorridos em determinado período.

§ 1º-  Ao receber ou ceder qualquer ma-
terial permanente, os titulares das unidades 
envolvidas na movimentação do bem assi-
narão o Termo de Responsabilidade emitido 
pela Unidade de Gestão Patrimonial.

§ 2º-  Nenhum material permanente po-
derá ser movimentado entre as unidades da 
Prefeitura Municipal de Assis sem o devido 
preenchimento do Termo de Transferência 
(conforme modelo em anexo).

Art.40 - A transferência de bens móveis é 
a modalidade de movimentação de material 
com troca de responsabilidade de uma 
unidade administrativa para outra podendo 
ser da mesma secretaria ou não. As trans-
ferências deverão ser classificadas como:

I- Transferência Interna: realizada 
entre as secretarias municipais e, no âmbito 
destas, entre suas unidades administrativas. 

Classificada como:

a) Transferência Permanente: O 
bem é transferido de uma unidade admi-
nistrativa para outra em caráter definitivo. 
Ainda que o bem esteja sendo cedido a 
pedido de outro órgão, a operação não pode 
ser conceituada como doação, devendo ser 
registrada como transferência permanente.

b) Transferência Temporária: O bem 
é transferido com prazo para retorno. Este 
tipo de transferência pode ser considerado 
como sinônimo de empréstimo, no entanto, 
por ser interna à Prefeitura Municipal de As-
sis, deve ser classificada como transferência 
temporária.
II-  Transferência Externa: quando o 
bem for movimentado para além dos órgãos 
que compõem a estrutura administrativa do 
município seja para manutenção; conserto 
na garantia ou não; reforma; comodato; 
empréstimo; evento; exposição externa, 
entre outros.

Art.41 - A transferência de bens móveis 
entre unidades administrativas somente será 
efetivada no sistema de patrimônio, após a 
Unidade de Gestão Patrimonial receber o 
Termo de Transferência devidamente assi-
nado pela unidade recebedora comprovando 
o aceite dos bens.
 
Parágrafo único – Fica terminantemente 
proibida à movimentação de bens per-
manentes sem que a Unidade de Gestão 
Patrimonial seja comunicada formalmente.

CAPÍTULO VII
DAS DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES
Art.42 - Para fins deste Decreto, deprecia-
ção é a redução do valor dos bens tangíveis 
pelo desgaste ou perda de utilidade por 
uso, ação da natureza ou obsolescência, 
inclusive ativos intangíveis, com existência 
ou exercício de duração limitada, cujo objeto 
seja bens de utilização por prazo legal ou 
contratualmente limitado.

Art.43- Não estão sujeitos a regime de 
depreciação:

I- Bens móveis de natureza cultural, 
tais como obras de artes, antiguidades, bens 
com interesse histórico, bens integrados em 
coleção, dente outros;

II- Bens de uso comum que ab-
sorveram ou absorvem recursos públicos, 
considerados tecnicamente, de vida útil 
indeterminada;

III- Animais que se destinam à expo-
sição e à preservação;

IV- Terrenos rurais e urbanos.

Art.44 - A depreciação inicia-se o mês se-
guinte à colocação do bem em condições de 
uso, não havendo para os bens da entidade, 
depreciação em fração menor que um mês.

Art.45 - A taxa de depreciação do mês 
pode ser ajustada pro-rata em relação à 
quantidade de dias corridos a partir da data 
que o bem se tornou disponível para o uso

Art.46- Os métodos de depreciação 
deverão seguir o disposto na NBCT – 16.9, 
das Normas Brasileiras de Contabilidade 
Aplicadas ao Setor Público.

CAPÍTULO VIII
DA ATUALIZAÇÃO DE VALORES
Art.47- Para fins deste Decreto, Avaliação 
é o ajuste ao valor de mercado ou de con-
senso entre as partes para bens do ativo, 
quando esse for inferior ao valor líquido 
contábil.

Art.48- As reavaliações devem ser feitas 
utilizando-se o valor justo (fair value) ou o 
valor de mercado na data de encerramento 
do Balanço Patrimonial, pelo menos;

I- Anualmente, para as contas ou 
grupo de contas cujos valores de mercado 
variar significativamente em relação aos 
valores anteriormente registrados;

II- A cada quatro anos, para as de-
mais contas ou grupo de contas.

§ 1º - Para se proceder à avaliação deve 
ser formada uma comissão de servidores, os 
quais deverão elaborar o laudo de avaliação 
contendo ao menos, as seguintes informa-
ções:

I- Documentação com descrição 
detalhada de cada bem avaliado;

II- A identificação contábil do bem;

III- Critérios utilizados para avaliação 
e sua respectiva fundamentação;

IV- Vida útil remanescente do bem;

V- Data de avaliação; e

VI- A identificação do responsável 
pelo teste de recuperabilidade.

Art.49 - Caso um grupo do ativo imobiliza-
do seja contabilizado a valores reavaliados, 
a entidade deve divulgar o seguinte:

I- A data efetiva;

II- O responsável e/ou responsáveis;

III- Os métodos e premissas significa-
tivos aplicados à estima do valor justo dos 
itens;

a)  Se o valor justo dos itens for 
determinado diretamente a partir de preços 
observáveis em mercado ativo ou baseado 
em transações de mercado recentes reali-
zadas sem favorecimento entre as partes ou 
se foi estimulado usando outras técnicas de 
avaliação.

CAPÍTULO IX
DOS DESFAZIMENTOS
Seção I - Dos Bens Móveis

Art.50 - Para fins deste Decreto, baixa é a 
exclusão do bem móvel do registro contábil 
e patrimonial, desta Prefeitura, em decor-

rência de:

I- Cessão – modalidade de movi-
mentação provisória de material do acervo, 
com transferência gratuita de posse e de 
responsabilidade entre a Prefeitura Mu-
nicipal de Assis e os órgãos e entidades 
Governamentais da Administração Direta e 
Indireta;

II-  Alienação – operação 
de transferência de propriedade do material 
mediante venda, permuta ou doação;
III-  Outras formas de desfa-
zimento – renúncia do direito de propriedade 
do material, mediante inutilização, furto, 
roubo, perda ou extravio.

Art.51-  O material considerado generica-
mente inservível, para a unidade administra-
tiva, que detém sua posse ou propriedade, 
deverá ser classificado como:

I-  Ocioso – quando, embora em per-
feitas condições de uso, não estiver sendo 
aproveitado;

II-  Antieconômico – quando sua 
manutenção for onerosa, ou seu rendimento 
precário, em virtude de uso prolongado, 
desgaste prematuro ou obsoletismo;

IV-  Irrecuperável – quando não mais 
puder ser utilizado para o fim a que se des-
tina devido à perda de suas características 
ou em razão da inviabilidade econômica de 
sua recuperação, ou seja, quando o custo 
de recuperação do bem for igual ou superior 
a 50% do valor do mesmo.

Parágrafo único – Se o material for consi-
derado antieconômico ou irrecuperável, o 
mesmo será alienado, em conformidade 
com o disposto na legislação vigente.

Art.52 - A Unidade de Gestão Patrimonial 
deverá ser informada quanto ao material 
considerado genericamente inservível, de-
vendo providenciar no prazo de 30 dias um 
novo local de armazenamento para fins de 
reutilização, alienação, cessão ou desfazi-
mento.

Art.53 - O material classificado como 
ocioso ou recuperável será cedido a outras 
unidades administrativas que dele necessi-
tem.

Parágrafo único – Mensalmente, a Unidade 
de Gestão Patrimonial Educação (UGPE) 
e Unidade de Gestão Patrimonial Saúde 
(UGPS) deverão relacionar e encaminhar à 
Unidade de Gestão Patrimonial Prefeitura os 
bens colocados à disposição em suas uni-
dades administrativas para que esta vincule 
um informativo às demais secretarias para 
que possam reutilizá-los.  

Art.54 - A cessão será efetivada mediante 
Termo de Responsabilidade;
Art.55 - Quando envolver entidade au-
tárquica, fundacional ou integrante dos 
Poderes Legislativo e Judiciário, a operação 
só poderá efetivar-se mediante doação ou 
cessão de uso.
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Parágrafo único – Sempre que se tratar de 
cessão de uso e/ou doação, as Unidades 
de Gestão Patrimonial deverão encaminhar 
a solicitação à Secretaria de Governo e 
Administração para que sejam tomadas as 
medidas cabíveis.

Art.56 - Nos casos de alienação, a ava-
liação do material deverá ter o seu valor 
automaticamente atualizado, conforme 
normas aplicáveis.

Art.57 -  Verificada a impossibilidade ou 
a inconveniência da alienação de material 
classificado como irrecuperável, a autorida-
de competente determinará sua descarga 
patrimonial e sua inutilização ou abandono, 
após a retirada das partes economicamente 
aproveitáveis, porventura existentes, que 
serão incorporados ao patrimônio.
§ 1º - A inutilização consiste na destrui-
ção total ou parcial de material que ofereça 
ameaça vital para as pessoas, risco de 
prejuízo ecológico ou inconveniente, de 
qualquer natureza.

§ 2º - A inutilização, sempre que ne-
cessário, será feita mediante audiência dos 
setores especializados, de forma a ter sua 
eficácia assegurada.

§ 3º - Os símbolos nacionais, armas, 
munições e materiais pirotécnicos serão inu-
tilizados em conformidade com a legislação 
específica.

Parágrafo único - É obrigatória a observância 
da Lei nº 12.305/2010 que institui a política 
nacional de resíduos sólidos.

Art.58 - São motivos para a inutilização do 
material, dentre outros:

I-  A sua contaminação por agentes 
patológicos, sem possibilidade de recupera-
ção por assepsia;

II-  A sua infestação por insetos noci-
vos, com risco para outro material;

III-  A sua natureza tóxica ou veneno-
sa;

IV- A sua contaminação por radioati-
vidade;

V-  O perigo irremovível de sua utili-
zação fraudulenta por terceiros.

Art.59 - A inutilização e o abandono do 
material serão documentados mediante 
Termos de Inutilização ou de Justificativa de 
Abandono, os quais integrarão o respectivo 
processo de desfazimento.

Art.60 - A permuta com particulares poderá 
ser realizada sem limitação de valor, desde 
que as avaliações materiais sejam coinciden-
tes e haja interesse público.

Parágrafo único - No interesse, público, 
devidamente justificado pela autoridade com-
petente o material disponível a ser permutado 
poderá entrar como parte do pagamento de 
outro a ser adquirida, condição que deverá 
constar no edital de licitação.
Art.61 - A venda efetuar-se-á mediante 

concorrência ou leilão.

Art.62 -  A competência para indicar as 
situações de baixa por obsolescência, 
imprestabilidade e desuso é da Unidade 
Administrativa responsável pelo bem, a qual 
formalizará processo dirigido à Unidade de 
Gestão de Patrimonial, que providenciará 
os procedimentos necessários à disponibili-
zação do(s) bem(ns) patrimonial(is).

Parágrafo único - A baixa definitiva do bem 
somente poderá ocorrer após decisão do 
ordenador de despesa com a devida justifi-
cativa para a destinação final do bem.

Art.63 -  A existência de microcomputado-
res de mesa, monitores de vídeo, impres-
soras e demais equipamentos de informá-
tica, respectivo mobiliário, peças-parte ou 
componentes, classificados como ocioso, 
recuperável, antieconômico ou irrecuperável, 
estarão disponíveis para reaproveitamento.

Art.64 - A baixa será formalizada no siste-
ma, isentando o responsável por sua guarda, 
somente após a Unidade Responsável pela 
Gestão Patrimonial recolher o(s) bem(ns) e 
armazená-lo(s) em local específico.

§ 1º-  Em se tratando de veículos, as Uni-
dades de Gestão Patrimonial deverão enca-
minhar a solicitação à Secretaria Municipal de 
Governo e Administração, que providenciará 
junto ao Setor de Licenciamento de Veículos 
a baixa junto ao Detran (Departamento Na-
cional de Trânsito).

§ 2º-  O Setor de Licenciamento de 
Veículos deverá encaminhar formalmente 
a confirmação da baixa do veículo junto ao 
Detran à Unidade de Gestão Patrimonial para 
só então ser efetivada a baixa no sistema de 
patrimônio.

Seção II – Dos Bens Imóveis

Art.65-  Para fins de contabilização, os 
bens imóveis serão baixados do Patrimônio 
mediante a escritura de alienação.

CAPÍTULO X
DO INVENTÁRIO FÍSICO
Art.66 - Para os fins deste Decreto, Inven-
tário Físico é a constatação das existências 
físicas, no que couber, de bens móveis pró-
prios ou de terceiros, sob a responsabilidade 
das unidades administrativas, que deverá 
ter por base o Termo de Responsabilidade 
emitido pelo Sistema de Controle de Bens 
Patrimoniais, para fins de controle físico e 
atualização do controle contábil sobre estes 
bens.

Art.67 - O Inventário Físico terá por objeti-
vo:

I- Relacionar os bens de caráter 
permanente que estão sob o domínio da 
entidade;

II-  Aferir a existência e localização 
dos mesmos;

III-  Apontar os responsáveis e o 
estado de conservação de cada um deles;

IV- Identificar itens que necessitem de 
reparos e manutenção;

V- Relacionar os itens passíveis de 
alienação ou descarte;

VI- Apresentar analiticamente os itens 
correspondentes aos valores imobilizado 
apresentados no balanço.

Art.68 - O Inventário Físico poderá ser 
realizado:

I-  Anual: destinado a 
comprovar a quantidade e o valor dos bens 
patrimoniais do acervo de cada unidade, 
existente a cada exercício - constituído do 
inventário anterior e das variações patrimo-
niais ocorridas durante o exercício.

II-  Inicial: realizado quando 
da criação de uma unidade administrativa, 
para identificação do registro dos bens sob 
sua responsabilidade;
III-  De transferência de res-
ponsabilidade: realizado quando da mudança 
do dirigente de uma unidade administrativa;

IV-  De extinção ou trans-
formação: realizado quando da extinção ou 
transformação da unidade administrativa;

V-  Eventual: realizado em 
qualquer época, por iniciativa do dirigente da 
unidade administrativa ou por iniciativa da 
Unidade Responsável pela Gestão Patrimo-
nial.

Art.69 - Deverá ser realizado ordinaria-
mente 1 (um) inventário físico por exercício, 
na data base de 30 de Novembro.

Art.70 - Será designado formalmente co-
missão (ões) de inventário físico, a qual será 
responsável pela realização do inventário 
físico de bens móveis.

Art.71 - São atribuições da(s) comissão 
(ões) de inventário físico:

I-Elaborar programa de trabalho para os 
eventos previstos, e providenciar recursos 
necessários à realização dos trabalhos;

II-Realizar o inventário físico de bens móveis 
das unidades administrativas, com base nas 
definições constantes neste decreto;

III-Informar a Unidade de Gestão Patrimonial 
o desaparecimento de bens, cabendo a este 
a abertura de sindicância para apuração de 
responsabilidade, se for o caso; e 

IV-   Apontar as divergências 
detectadas à unidade responsável.

§ 1º -  A comissão de inventário deverá 
ser formada por 3 (três) servidores municipais 
efetivos ou não, desde que não tenham sido 
nomeados como responsáveis pela guarda e 
nem  atue na Unidade de Gestão Patrimonial.
 
I- Dependendo da necessidade, poderá ser 
nomeada mais de uma comissão.

§ 2º - Nas unidades administrativas em 
que o trabalho seja essencial à comunidade 

e que não possam ser interrompidos, tais 
como UBS, escolas, coleta de lixo e outros, 
o levantamento poderá ser realizado em 
período em que as mesmas não estejam 
em funcionamento com a devida compen-
sação de horas extras ao membros da(s) 
comissão(ões).

Art.72 - As comissões de inventário físico 
apresentarão relatórios conclusivo na forma 
de Relatório de Inventário, que deverão ser 
devidamente assinado pelos seus membros 
e pelos titulares das unidades administrativas 
inventariadas e encaminhado à Divisão de 
Patrimônio.

§ 1º - O Laudo de Inventário deve con-
ter as seguintes informações, entre outras 
julgadas necessárias pelos membros da 
comissão:

I- quantidade de bens inventariados 
na unidade e valor total dos bens;

II- descrição, número de inventário, 
estado de conservação e valor de cada bem 
constante do inventário;
III-  descrição, número de 
inventário, estado de conservação e valor 
de cada bem constante do inventário não 
localizado; acompanhado da justificativa para 
a não formalização da baixa;

IV-  bens encontrados e 
não inventariados e a justificativa para a não 
inventariação.

§ 2º - A Unidade Responsável pela Ges-
tão Patrimonial, em conjunto com os titulares 
das unidades administrativas deverão sanar 
as possíveis divergências encontradas em 
até 10 dias após o recebimento do Relatório 
de Inventário.

I-  Caso a Unidade Res-
ponsável pela Gestão Patrimonial, não seja 
informada no período a que se trata o § 2º 
do art.74 deste Decreto, o mesmo será tido 
como correto.

CAPÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art.73 - As disposições deste Decreto 
aplicam-se, no que couber, aos Semoventes.

Art.74 -  As rotinas quanto a Gestão Patri-
monial será regulamentada por este Decreto 
e terá uma abordagem mais detalhada no 
Manual de Gestão Patrimonial, a ser institu-
ído.

Art.75 - Este Decreto entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.
 
 Prefeitura Municipal de Assis, em 
13 de julho de 2015.

RICARDO PINHEIRO SANTANA
Prefeito Municipal

FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e 

Administração
Publicado no Departamento de Admi-

nistração, em 13 de julho de 2015.
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DEPARTAMENTO DE 

ADMINISTRAÇÃO 

 

        
Paço Municipal “Profª Judith de Oliveira Garcez” 

Secretaria Municipal de Governo e AdministraçãoSecretaria Municipal de Governo e Administração   

 

Av. Rui Barbosa, 926 PABX (18) 3302.3300 CEP 19814-000 - Centro - Assis – SP 

TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE BENS - INTERNA 

DATA DA TRANSFERÊNCIA: ______/_______/______

LOCAL DE ORIGEM 

SETOR RESPONSÁVEL PELO BEM: ________________________________________________________________________ 

(    ) TRANSF. PERMANENTE                                                           
(    ) TRANSF. TEMPORÁRIA     DEVOLUÇÃO PREVISTA PARA: ______/______/______ 

RESPONSÁVEL PELA TRANSFERÊNCIA: ____________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 

ASSINATURA RESPONSÁVEL 
 

LOCAL DE DESTINO 

SETOR RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DO BEM: _______________________________________________________ 

RESPONSÁVEL PELA GUARDA: ___________________________________________________________________________ 

DECLARO assumir total responsabilidade por extravio ou danos verificados após a retirada do equipamento; neste caso, 

providenciarei reparo ou a reposição do item emprestado em prazo de 30 dias a contar da data de devolução, podendo prorrogar 

por igual período desde que efetuado novo Termo. 

Afirmo ter verificado, antes da retirada, que o equipamento encontrava-se: 

Em perfeitas condições de uso e bom estado de conservação. 

  Com os seguintes problemas e/ou danos (descrevê-los):  __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 
 

___________________________________________________________________ 
ASSINATURA SOLICITANTE 

 
RELAÇÃO DE BENS TRANSFERIDOS 

PATRIMÔNIO DESCRIÇÃO 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 
DEPARTAMENTO DE 

ADMINISTRAÇÃO 

 

        
Paço Municipal “Profª Judith de Oliveira Garcez” 

Secretaria Municipal de Governo e AdministraçãoSecretaria Municipal de Governo e Administração   

 

Av. Rui Barbosa, 926 PABX (18) 3302.3300 CEP 19814-000 - Centro - Assis – SP 

 

DEVOLUÇÃO (SE TRANSFERÊNCIA TEMPORÁRIA) 

RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO:_______________________________________________________________________ 

CONDIÇÕES DO EQUIPAMENTO:   

 Em perfeitas condições de uso e bom estado de conservação. 

  Com os seguintes problemas e/ou danos (descrevê-los): ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

DATA DA DEVOLUÇÃO: ______/______/______ 

 

    _______________________________________________           _______________________________________________ 
             ASSINATURA (QUEM DEVOLVE)                ASSINATURA (QUEM RECEBE) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DEPARTAMENTO DE 

ADMINISTRAÇÃO 

 

        
Paço Municipal “Profª Judith de Oliveira Garcez” 

Secretaria Municipal de Governo e AdministraçãoSecretaria Municipal de Governo e Administração   

 

Av. Rui Barbosa, 926 PABX (18) 3302.3300 CEP 19814-000 - Centro - Assis – SP 

TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE BENS - EXTERNA 

DATA DA TRANSFERÊNCIA: ______/_______/______

LOCAL DE ORIGEM 

SETOR RESPONSÁVEL PELO BEM: ________________________________________________________________________ 

RETORNO PREVISTO PARA: ______/______/______ 

RESPONSÁVEL PELA TRANSFERÊNCIA: ____________________________________________________________________ 

 
DECLARO assumir total responsabilidade pela movimentação do(s) bem(ns) relacionado(s) abaixo, cabendo a mim informar a 

Unidade de Gestão Patrimonial quando o(s) mesmo(s) retornar(rem) a esta unidade. 

 
 

________________________________________________________________________ 
ASSINATURA RESPONSÁVEL 

 

BENS TRANSFERIDOS PARA 

LOCAL  _____________________________________________________________________________ 

CONDIÇÕES DO EQUIPAMENTO:   

 Em perfeitas condições de uso e bom estado de conservação. 

  Com os seguintes problemas e/ou danos (descrevê-los): ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

MOTIVO DA TRANSFERÊNCIA  _____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 
 

___________________________________________________________________ 
ASSINATURA SOLICITANTE 

 
RELAÇÃO DE BENS TRANSFERIDOS 

PATRIMÔNIO DESCRIÇÃO 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 
DEPARTAMENTO DE 

ADMINISTRAÇÃO 

 

        
Paço Municipal “Profª Judith de Oliveira Garcez” 

Secretaria Municipal de Governo e AdministraçãoSecretaria Municipal de Governo e Administração   

 

Av. Rui Barbosa, 926 PABX (18) 3302.3300 CEP 19814-000 - Centro - Assis – SP 

 

DEVOLUÇÃO 

RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO:_______________________________________________________________________ 

 

DATA DA DEVOLUÇÃO: ______/______/______ 

 

    _______________________________________________           _______________________________________________ 
             ASSINATURA (QUEM DEVOLVE)                ASSINATURA (QUEM RECEBE) 
 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO Nº 6.796, DE 14 DE JULHO DE 2015.

Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar para os fins que especifica.

RICARDO PINHEIRO SANTANA, Prefeito Municipal de Assis, Estado de São Paulo, no uso 
de suas atribuições legais, autorizado pelo Artigo 6º, da Lei nº 5.981, 
de 19 de Dezembro de 2.014.

DECRETA:
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$ 60.734,32 (sessenta mil 
setecentos e trinta e quatro reais e trinta e dois centavos), observando 
as classificações institucionais, econômicas e funcionais programáti-
cas, abaixo relacionadas:

2. PODER EXECUTIVO
2.2. GABINETE DO PREFEITO
2.2.1. GABINETE
04.122.0077.2.001 ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE
(384) 339014 Diárias – Pessoal Civil ............................................ R$ 

2.000,00
(423) 339039 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica .... R$ 

1.388,00
 Subtotal .................................................................. R$    

3.388,00

2.3. SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
2.3.1. GABINETE – GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
04.122.0077.2.001 ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE
(875) 339039 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica .... R$ 

300,00
2.3.7. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
27.813.0003.2.282 ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONE
(2011) 339039 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica .... R$ 

6.680,00
 Subtotal .................................................................. R$    
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LEI Nº 6.050, DE 15 DE JULHO DE 2015.

Proj. Lei nº 48/15 – Autoria: Prefeito Muni-
cipal Ricardo Pinheiro Santana 

Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias 
para o Exercício Financeiro de 2016 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:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1°- Nos termos da Constituição 
Federal, artigo 165, parágrafo 2º, da Lei nº 
4320/64 e da Lei Orgânica do Município, 
esta Lei fixa as diretrizes orçamentárias do 
Município para o exercício de 2.016, orienta 
a elaboração da respectiva Lei Orçamen-
tária Anual, dispõe sobre as alterações na 
legislação e atende as determinações im-
postas pela Lei Complementar nº 101 de 04 
de maio de 2.000 e Portarias da Secretaria 
do Tesouro Nacional.

Parágrafo Único - As normas contidas nesta 
lei alcançam todos os órgãos da administra-
ção direta e indireta.

Art. 2°- A elaboração da proposta orça-
mentária abrangerá os Poderes Legislativo 
e Executivo, entidades da Administração 
Direta e Indireta, nos termos da Lei Com-
plementar nº 101 de 04 de maio de 2.000, 
observando-se os seguintes objetivos es-
tratégicos:

I- combater a pobreza e promover 
a cidadania e a inclusão social;
II- promover o desenvolvimento do 
Município e o crescimento econômico;
III- estruturação e reorganização dos 
serviços administrativos, buscando maior 
eficiência de trabalho e arrecadação;
IV-  assistência à criança e ao adoles-
cente;
V-  melhoria da infra-estrutura urba-
na.

CAPÍTULO II
METAS E PRIORIDADES

Art. 3° -  As metas - fins da Administração 
Pública Municipal para o exercício de 2016 
serão estabelecidas por programas constan-
tes do Plano Plurianual relativo ao período 
de 2014 a 2017 e especificadas nos Anexos 
V e VI, que irão constar desta Lei.

CAPÍTULO III
DAS METAS FISCAIS, PASSIVOS CON-
TINGENTES E OUTROS RISCOS
Art. 4° - As metas de resultados fiscais 
do município para o exercício de 2016 são 
aquelas apresentadas no demonstrativo de 
Metas Fiscais, integrante desta Lei, desdo-
brados em:
Tabela 1- Metas Anuais;
Tabela 2- Avaliação do Cumprimento das 
Metas Fiscais do Exercício Anterior;
Tabela 3- Metas Fiscais Atuais Comparadas 
com as Metas Fiscais Fixadas nos três 

6.980,00

2.5. SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. OBRAS E SERVIÇOS
2.5.1. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
04.122.0077.2.056 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO
(3161) 339014 Diárias – Pessoal Civil ............................................ R$ 376,00
2.5.3. DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
15.451.0005.1.581 INVESTIMENTO NA AVENIDA BENEDITO PÍRES
(3403) 449051 Obras e Instalações ................................................ R$ 11.000,00
2.5.7. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
26.782.0027.2.056 MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO
(4048) 339039 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica .... R$ 5.450,00
 Subtotal .................................................................. R$    16.826,00

2.13. ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
2.13.1. ADMINISTRAÇAO DA DÍVIDA
28.843.0000.0.998 PARC. DE DÍVIDA COM O INST. PREV. SERV. MUNIC. DE ASSIS
(12311) 469173 Corre. Monet. Ou Cambial Divida Contratual R. .... R$ 33.540,32
 Subtotal .................................................................. R$    33.540,32

 TOTAL ..................................................................... R$    60.734,32
 
Art. 2º - Os recursos para atender a abertura do crédito adicional suplementar 

das dotações 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
2.3. SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
2.3.1. GABINETE – GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
04.122.0077.2.251 COMBUSTÍVEIS
(935) 339030 Material de Consumo ............................................. R$ 4.000,00
04.122.0077.2.282 ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONE
(938) 339039 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica .... R$ 7.000,00
2.3.5. DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
04.122.0077.2.471 DIVISAO DE INFORMÁTICA
(1307) 339036 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física ....... R$ 5.000,00
2.3.7. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
04.122.0068.2.622 CONTRATOS DE ALUGUÉIS
(1702) 339036 Outros Serviços de  Terceiros – Pessoa Física ...... R$ 2.000,00
04.122.0070.2.108 CONVÊNIO BANCO DO POVO
(1767) 339039 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica .... R$ 2.000,00
 Subtotal .................................................................. R$    18.000,00

2.4. SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
2.4.4. DEPATAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
04.123.0064.2.480 DIVISÃO DE CONTABILIDADE
(3099) 449052 Equipamentos e Material Permanente ................... R$ 1.000,00
 Subtotal .................................................................. R$    1.000,00

2.5. SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJ. OBRAS E SERVIÇOS
2.5.1. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
04.122.0077.2.056 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO
(3163) 339030 Material de Consumo ............................................. R$ 376,00
2.5.3. DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
15.451.0005.1.579 OBRAS DE RECUPERAÇÃO E CONTENÇÃO 
                                 DE EROSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
(3399) 449051 Obras e Instalações ................................................ R$ 11.000,00
2.5.7. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
26.782.0027.2.484 DIVISÃO DE SINALIZAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E PROJETOS
(4107) 339036 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física ....... R$ 5.450,00
 Subtotal .................................................................. R$    16.826,00

2.13. ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
2.13.1. ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA
04.062.0066.2.249 PRECATÓRIOS – NATUREZA NÃO ALIMENTAR
(12305) 339091 Sentenças Judiciais ................................................ R$ 10.000,00
28.843.0066.2.061 PARCELAMENTO DO INSS
(12312) 469071 Principal da Divida Contratual Resgatada .............. R$ 12.908,32
 Subtotal .................................................................. R$    22.908,32

 TOTAL ..................................................................... R$ 60.734,32

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.

               
                Prefeitura Municipal de Assis, em 14 de Julho de 2015.

RICARDO PINHEIRO SANTANA
Prefeito Municipal

FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e Administração

Publicado no Departamento de Administração, em 13 de julho de 2015.

exercícios anteriores;
Tabela 4-  Evolução do Patrimônio Líquido;
Tabela 5- Origem e Aplicação dos Recursos 
obtidos com a Alienação de Ativos;
Tabela 6- Receitas e Despesas Previdenci-
árias do RPPS;
Tabela 7- Avaliação da situação financeira 
e atuarial do regime próprio de previdência 
do Município;
Tabela 8- Estimativa e Compensação da 
Renúncia de Receita; 
Tabela 9- Margem de Expansão das Des-
pesas Obrigatórias de Caráter Continuado.

Parágrafo Único - Não consta nos pro-
gramas do Anexo de Metas e Prioridades 
as ações relativas aos projetos que serão 
objeto de inclusão no Plano Plurianual e 
que o município priorizará por ocasião da 
elaboração do Projeto de Lei da Lei Orça-
mentária Anual, assim como fará a inclusão 
nos Anexos V e VI – PLANEJAMENTO OR-
ÇAMENTARIO – LDO e nas Metas Anuais 
– Tabela I.

Art. 5°-  Integra esta Lei o anexo deno-
minado Anexo de Riscos Fiscais onde são 
avaliados os passivos contingentes e outros 
riscos capazes de afetar as contas públicas, 
com indicação das providências a serem 
tomadas pelo Poder Executivo caso venha 
a se concretizar.

CAPÍTULO IV
DAS ORIENTAÇÕES PARA A ELABORA-
ÇÃO E EXECUÇÃO 
DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2.016

Art. 6° -  Atendidas às metas priorizadas 
para o exercício de 2.016, a Lei Orçamen-
tária poderá contemplar o atendimento de 
outras metas desde que façam parte do 
Plano Plurianual correspondente ao período 
de 2.014 a 2.017 e Lei de Diretrizes Orça-
mentárias de 2.016.
Art. 7° -  A Lei Orçamentária não consigna-
rá recursos para início de novos projetos se 
não estiverem adequadamente atendidos os 
em andamento e contempladas as despesas 
de conservação do patrimônio público.
Parágrafo Único - Entende-se por ade-
quadamente os projetos cuja realização 
física esteja conforme o cronograma físico-
-financeiro pactuado e em vigência.

Art. 8° -  Para fins do disposto no artigo 
16, § 3º, da Lei Complementar nº 101 de 
04 de maio de 2.000, consideram-se irrele-
vantes as despesas realizadas anualmente 
até 0,20% (zero vírgula vinte por cento) da 
receita corrente líquida.

Art. 9° -  Em atendimento ao disposto no 
artigo 4º, inciso I, alínea “e”, da Lei Com-
plementar nº 101 de 04 de maio de 2.000, 
os custos dos programas finalísticos pelo 
orçamento municipal deverão ser apurados 
mensalmente mediante liquidação da des-
pesa.
§ 1º- As despesas serão apropriadas 
de acordo com a efetiva destinação dos 
gastos, baseados em critério de rateio de 
custos dos programas.
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§ 2º- A avaliação dos resultados far-
-se-á a partir da apuração dos custos e das 
informações físicas referentes às metas 
estabelecidas na L.D.O. – Lei de Diretrizes 
Orçamentárias.

§ 3º -  Para os efeitos deste artigo, con-
sideram-se programas finalísticos aquele 
cujo objetivo estratégico é o de proporcionar 
a incorporação de um bem ou serviço para 
atendimento direto das demandas da socie-
dade.

§ 4º- Das dívidas: 

I-  dívidas resultantes de levanta-
mento fiscais, relativo ao INSS e ao ASSIS-
PREV serão amortizadas de acordo com os 
parcelamentos celebrados entre os entes e 
o Município;

II- amortização da dívida de financia-
mento com o PAC - Programa de Aceleração 
do Crescimento;

III- pagamentos de precatórios.
    
Art. 10- As transferências entre órgãos 
dotados de personalidade jurídica própria, 
assim como os fundos especiais, que com-
põem a Lei Orçamentária, ficam condiciona-
das às normas constantes das respectivas 
Leis instituidoras, Leis específicas ou regras 
determinadas pelo Poder Executivo.

Art. 11-  Até 30 (trinta) dias após a publi-
cação da Lei Orçamentária do exercício de 
2.016, o Executivo estabelecerá, a progra-
mação financeira e o cronograma mensal 
de desembolso, de modo a compatibilizar a 
realização ao efetivo ingresso das receitas 
municipais.

§ 1º -  Integrarão a programação finan-
ceira e o cronograma de desembolso:
 
I- Transferências financeiras a con-
ceder para outras entidades integrantes do 
orçamento municipal, inclusive ao Regime 
Próprio de Previdência e duodécimo da 
Câmara;
II- Transferências financeiras a 
receber de outras entidades integrantes do 
orçamento municipal, inclusive ao Regime 
Próprio de Previdência;

III- Eventual estoque de restos a 
pagar processados de exercício anteriores;

IV-  Saldo financeiro de exercício 
anterior;

§ 2º - O Cronograma de que trata este 
artigo, dará prioridade ao pagamento de 
despesas obrigatórias de caráter continuado 
do Município em relação às despesas de 
caráter discricionário e respeitará todas as 
vinculações constitucionais e legais existen-
tes.

§ 3º - As transferências financeiras 
ao Poder Legislativo serão realizadas de 
acordo com o cronograma de desembolso 
mensal, respeitando o limite máximo es-
tabelecido no artigo 29-A da Constituição 

Federal de 1988, introduzido pela Emenda 
Constitucional nº 25 de 14 de fevereiro de 
2000.
Art. 12 - A Lei Orçamentária conterá reser-
va de contingência, equivalente a no míni-
mo 1% (um por cento) da receita corrente 
líquida prevista na proposta orçamentária, 
excetuando-se deste valor a reserva de 
contingência do RPPS, e será destinada a:

I-  Cobertura de créditos adicionais; e

II- Atender passivos contingentes e outros 
riscos e eventos fiscais imprevistos.

Art. 13- Na forma do artigo 13 da Lei 
Complementar 101, até 30 (trinta) dias 
após a publicação da Lei Orçamentária, o 
Executivo estabelecerá, metas bimestrais 
para a realização das receitas estimadas, 
inclusive as receitas próprias dos órgãos da 
Administração Indireta.

§ 1°- Após o encerramento de cada 
bimestre, na hipótese de ser constatada, 
frustração na arrecadação de receitas 
que possam comprometer a obtenção dos 
resultados primários fixados no Anexo de 
Metas Fiscais, por atos a serem adotados 
nos trinta dias subseqüentes, o Executivo e 
o Legislativo ficam autorizados a limitar, no 
âmbito de cada poder, a emissão de empe-
nhos e a movimentação financeira, de modo 
a contingenciar a realização de despesas, 
em montante necessário à preservação do 
resultado estabelecido.

§ 2°- Ao determinarem a limitação de 
empenho e movimentação financeira, os 
Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo 
adotarão critérios que produzam o menor 
impacto possível nas ações de caráter so-
cial, particularmente na educação, saúde e 
assistência social.

§ 3°- Não se admitirá a limitação de 
empenho e movimentação financeira nas 
despesas vinculadas, caso a frustração 
na arrecadação não esteja ocorrendo nas 
respectivas receitas.

§ 4°- Não será objeto de limitação de 
empenho e movimentação financeira, as 
despesas que constituam obrigações legais 
do Município, inclusive as destinadas ao pa-
gamento do serviço da dívida e precatórios 
judiciais.

§ 5°- A limitação de empenho e movi-
mentação financeira também será adotada 
na hipótese de ser necessária à redução de 
eventual excesso da dívida consolidada em 
relação à meta fixada no Anexo de Metas 
Fiscais, obedecendo-se que dispõe o art. 
31, da Lei Completar n° 101, de 4 de maio 
de 2000.

Art. 14 - A limitação de empenho e movi-
mentação financeira de que trata o artigo 
anterior poderá ser suspensa, no todo ou 
em parte, caso a situação de frustração de 
receitas se reverta nos bimestres seguintes.

Art. 15 - Fica o poder Executivo autorizado 
a custear despesas de responsabilidade 

de outras esferas de Governo, desde que 
firmados os respectivos convênios, termo 
de acordo, ajuste ou congênere e haja 
orçamentários disponíveis.

Art. 16 - O Projeto de Lei Orçamentária 
será elaborado de forma consolidada, em 
conformidade com as diretrizes fixadas nes-
ta Lei, com o art. 165, §§ 5.º, 6.º, 7.º e 8.º, 
da Constituição Federal, com a Lei Federal 
n.º 4.320, de 17 de março de 1964, assim 
como à Lei Complementar n. º 101, de 4 de 
maio de 2000, Portaria Interministerial n.º 
163, de 4 de maio de 2001, da Secretaria do 
Tesouro Nacional e atualizações posteriores.
§ 1°- A Lei Orçamentária Anual com-
preenderá:

 I-  o orçamento fiscal; e

 II-  o orçamento da seguridade social.

§ 2°- Os orçamentos fiscal e da seguri-
dade social serão estabelecidos nos termos 
da Lei Federal 4320/64 e das Portarias do 
Ministério da Fazenda e discriminarão a 
despesa por unidade orçamentária, deta-
lhada por categoria econômica, grupos de 
despesa e modalidade de aplicação, nos 
termos da Portaria Interministerial nº 163, 
de 2001, do Ministério da Fazenda e do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão e suas alterações.

Art. 17- A mesa da Câmara Municipal 
elaborará sua proposta orçamentária para o 
exercício de 2016 e a remeterá ao Executivo 
até 30 (trinta) dias antes do prazo previsto 
para remessa do Projeto de Lei Orçamen-
tária àquele Poder.  

Parágrafo Único - O Poder Executivo co-
locará à disposição do Poder Legislativo, 
no mínimo 30 dias antes do prazo deter-
minado no “caput” deste artigo, os estudos 
e estimativas das receitas para o exercício 
subseqüente, inclusive da corrente líquida 
e as respectivas memórias de cálculo, na 
forma prevista no art. 12, § 3.º da Lei de 
Responsabilidade Fiscal.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS A DESPE-
SAS COM PESSOAL
Art. 18 - O aumento da despesa com 
pessoal, em decorrência de qualquer das 
medidas relacionadas no art. 169, § 1º da 
Constituição Federal, poderá ser realizado 
mediante lei específica, desde que obede-
cidos os limites previstos nos art. 20, 22, § 
único, e 71, todos da Lei Complementar nº 
101, de 4 de maio de 2000, e cumpridas 
as exigências previstas nos art. 16 e 17 do 
referido diploma legal, ficando autorizado o 
aumento da despesa com pessoal para:

I-  concessão de qualquer vantagem 
ou aumento de remuneração, a criação de 
cargos, empregos e funções ou alteração 
de estruturas de carreiras; e
      
II-  admissão de pessoal ou contra-
tação a qualquer título.

§ 1°- Os aumentos de que trata este 

artigo somente poderão ocorrer se houver:

I-  prévia dotação orçamentária 
suficiente para atender às projeções de 
despesa de pessoal e aos acréscimos dela 
decorrentes;

II-  lei específica para as hipóteses 
previstas no inciso I, do “caput”; e

III-  observância da legislação vigente 
no caso do inciso II, do “caput”.

§ 2°- No caso do Poder Legislativo, 
deverão ser obedecidos, adicionalmente, 
os limites fixados nos art. 29 e 29-A da 
Constituição Federal.

Art. 19 - Na hipótese de ser atingido o 
limite prudencial de que trata o art. 22 da 
Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 
2000, a manutenção de horas extras somen-
te poderá ocorrer nos casos de calamidade 
pública, na execução de programas emer-
genciais de saúde pública ou em situações 
de extrema gravidade, devidamente reco-
nhecida por decreto do Chefe do Executivo.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 20- Todo Projeto de Lei enviado pelo 
Executivo versando sobre concessão de 
anistia, remissão, subsídio, crédito presumi-
do, concessão de isenção em caráter não 
geral, alteração de alíquota ou modificação 
de base de cálculo que implique redução 
discriminada de tributos ou contribuições, 
e outros benefícios que correspondam a 
tratamento diferenciado, além de atender ao 
disposto no art. 14 da Lei Complementar nº 
101, de 4 de maio 2000, deve ser instruído 
com demonstrativo de que não prejudicará o 
cumprimento de obrigações constitucionais, 
legais e judiciais a cargo do Município, que 
não afetará as metas de resultado nominal 
e primário, bem como as ações de caráter 
social, especialmente a educação, saúde e 
assistência social.
 
Art. 21 - O Poder Executivo poderá enca-
minhar à Câmara Municipal Projetos de Lei 
dispondo sobre alterações na legislação 
tributária, especialmente sobre:

I-  revisão e atualização do Código 
Tributário Municipal, de forma a corrigir 
distorções;

II-  revogações das isenções tributá-
rias que contrariem o interesse público e a 
justiça fiscal;

III-  revisão das taxas, objetivando sua 
adequação aos custos efetivos dos serviços 
prestados e ao exercício do poder de polícia 
do município;

IV-  atualização da Planta Genérica 
de Valores ajustando-a aos movimentos de 
valorização do mercado imobiliário; e

V-  aperfeiçoamento do sistema de 
fiscalização, cobrança, execução fiscal e 
arrecadação de tributos.
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Art. 22-  No exercício de 2015, fica o Poder 
Executivo autorizado a:

I- Proceder o remanejamento, transposição, 
permuta ou transferência de recursos de 
uma categoria de programação para outra, 
desde que dentro do mesmo órgão, nos 
termos do Inciso VI do art. 167 da Consti-
tuição Federal;

II- Abrir Créditos Adicionais Suple-
mentares até o limite de 5% (cinco por cento) 
do Orçamento Anual.

Art. 23 - O valor inicialmente proposto no 
Plano Plurianual – PPA para o exercício 
de 2016 que foi encaminhado pelo Poder 
Executivo ao Poder Legislativo, fica alterado, 
devendo considerar os valores estabeleci-
dos na presente Lei.

Art. 24 - Se a Lei Orçamentária não for 
promulgada até o último dia do exercício de 
2015, fica autorizada a realização das des-
pesas constitucionais até o limite mensal de 
um doze avos de cada programa da propos-
ta original remetida ao Legislativo, enquanto 
a respectiva lei não for sancionada.
Parágrafo Único - Considerar-se-á antecipa-
ção de crédito à conta da Lei Orçamentária 
a utilização dos recursos autorizada neste 
artigo.

Art. 25-  Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.

Prefeitura Municipal de Assis, em 15 de 
julho de 2015.

RICARDO PINHEIRO SANTANA
Prefeito Municipal

FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e 

Administração
Publicado no Departamento de Admi-

nistração, em 15 de julho de 2015

Diga não

as DROGAS DISQUE

DENÚNCIA

COLABORE COM A POLÍCIA

DENUNCIE
Sigilo

ABSOLUTO


