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ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO Nº 6.797, DE 20 DE JULHO 

DE 2015.

Dispõe sobre nomeação dos membros da 
Junta Administrativa de Recursos de Infra-
ções – JARI.

RICARDO PINHEIRO SANTANA, Prefeito 
do Município de Assis, no uso de suas atri-
buições legais e considerando que mediante 
a Lei Municipal nº 3.824, de 04 de Agosto de 
1.999, foi criada a Junta Administrativa de 
Recursos de Infrações – JARI, junto ao De-
partamento Municipal de Trânsito de Assis;

DECRETA:
Art. 1º -  Ficam nomeados para compor a 
Junta Administrativa de Recursos de Infra-
ções – JARI, com mandato de 20 de Julho 
de 2.015 a 19 de Julho de 2016, os seguintes 
membros:

I-  Representante indicado pelo Prefeito 
Municipal de Assis:
 NEUCI APARECIDA DA SILVA
II- Representante do Sindicato dos Condu-
tores Autônomos de Veículos Rodoviários 
de Assis:

EVERALDO CESÁRIO PINTO
III- Representante da OAB – Or-
dem dos Advogados do Brasil – 27ª                                                                                               
Subseção Assis/SP:

FRANCISCO VIEIRA GUADANHIN DA 
SILVA
Art. 2º-  Este Decreto entrará em vigor na 
data de sua publicação.

Art. 3º- Revogam-se as disposições em 
contrário.

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

RICARDO PINHEIRO SANTANA
Prefeito Municipal

FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e Admi-

nistração
Publicado no Departamento de Adminis-

tração, em 20 de Julho de 2015.                                                             

LEI Nº 6.051, DE 20 DE JULHO DE 2015.

Proj. Lei nº 26/15 – Autoria: Vereador Rei-
naldo Farto Nunes 

Autoriza o poder executivo a celebrar 
parceria com entidades assistenciais para 
manutenção de sanitários públicos.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ASSIS:

Faz saber que a Câmara Municipal de Assis 
aprova e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º -  Fica o Poder Executivo autorizado 
a celebrar parceria com entidades assisten-
ciais visando à abertura, reabertura e ma-
nutenção de banheiros públicos instalados 
apenas nas praças públicas.

Art. 2º -  Caberá ao chefe do Poder Execu-
tivo, por meio de decreto, definir o valor da 
tarifa a ser cobrado pelo uso dos sanitários 
públicos.

Art. 3º -  Todo o valor arrecadado com a 
cobrança de tarifas pelo uso dos sanitários 
será destinado à entidade assistencial de-
vidamente cadastrada junto ao Conselho 
Municipal de Assistência Social, que obter 
autorização para o explorar os serviços.

Art. 4º -  Caberá ao Conselho Municipal de 
Assistência Social estabelecer normas para 
definir quais entidades administrarão quais 
sanitários.

Art. 5º -  O pagamento das tarifas de ener-
gia elétrica, água e esgoto dos sanitários e 
a manutenção dos prédios onde funcionam 
os sanitários continuam sendo de respon-
sabilidade do Poder Municipal.

Art. 6º -  À entidade assistencial caberá 
a responsabilidade de manter o local 
aberto durante o horário comercial e 
devidamente limpo e higienizado, de 
preferência com um funcionário ou cola-
borador da entidade para, pessoalmente, 
permanecer no local.

Art. 7º -  Terá a obrigação a entidade assis-
tencial de informar a Secretaria Municipal de 
Planejamento, Obras e Serviços, no prazo 
mais rápido possível, de eventuais avarias 
ou danos registrados no imóvel para que 
seja providenciada a sua reparação ou 
reforma.

Art. 8º -  As chaves das portas do acesso 
aos sanitários públicos serão de respon-
sabilidade única da entidade assistencial 
habilitada a prestar os serviços.

Art. 9º -  Caberá à entidade fixar, em local 
visível, um cartaz informando o horário de 
funcionamento do sanitário, bem como o 
valor da tarifa cobrada.

Art. 10 -  Caberá ao responsável pela enti-
dade informar, mensalmente, ao Conselho 
Municipal de Assistência Social, o valor 
arrecadado com a cobrança pelo uso do 

local.

Art. 11 -  Terá a responsabilidade o Con-
selho Municipal de Assistência Social de 
divulgar, através do Diário Oficial do Muni-
cípio de Assis, os valores arrecadados pelas 
entidades assistenciais com a tarifa pelo uso 
dos sanitários públicos.

Art. 12 -  Essa lei entrará em vigor na data 
de sua publicação.

Art. 13 -  Revogam-se as disposições em 
contrário.
     
     Prefeitura Municipal de Assis, em 20 de 
Julho de 2015.

RICARDO PINHEIRO SANTANA
Prefeito Municipal

FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e 

Administração
Publicada no Departamento de Admi-

nistração, em 20 de Julho de 2015.

LEI Nº 6.052, DE 20 DE JULHO DE 2015.

Proj. Lei nº 149/14 – Autoria: Vereador 
Arlindo Alves de Sousa 

Disciplina acerca da fixação de adesivos 
para alertar sobre o câncer de mama e 
ressaltar a importância do autoexame de 
mama nas lojas que comercializam artigos 
femininos.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ASSIS:

Faz saber que a Câmara Municipal de 
Assis aprova e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º -   As lojas que comercializam arti-
gos femininos e que dispõem de provado-
res deverão fixar nos espelhos adesivos, 
que alertarão sobre o câncer de mama e 
ressaltarão a importância do autoexame 
de mama, nos termos da presente Lei.

Art. 2° -  As seguintes informações deve-
rão constar do adesivo:

 “Faça o autoexame de mama:

1°- Aproveite as privacidade do provador 
e se observe no espelho. Repare no ta-
manho e na forma dos dois seios ao ficar 
com os braços abaixados, com as mãos 
na cintura e levantadas atrás da cabeça.

2º- Apalpe as mamas. Erga o braço e toque 
um seio por vez usando a mão contrária. 

Com movimentos circulares de cima para 
baixo, procure por caroços, alterações e 
secreções.

3º- Em casa, repita todo o processo, desta 
vez deitada. Aproveite para apalpar a re-
gião das axilas. Caso você note alguma 
alteração durante o autoexame, procure 
um médico.

4º- Visite um ginecologista regularmente. 
É importante manter os exames em dia.”

Parágrafo Único: O adesivo a que se refere 
o caput deste Artigo, deverá ter como me-
tragem mínima de uma folha A4 (21x29,7).

Art. 3º -  As informações descritas no art. 
2º deverão ser acompanhadas por ilustra-
ções do autoexame de mama.

Art. 4º -  Os estabelecimentos defini-
dos no artigo 1º terão prazo de 60 dias 
contados da data da publicação da re-
gulamentação do Poder Executivo, para 
atendimentos das exigências constantes 
dos artigos 1º, 2º e 3º.

§1º  Decorridos o prazo fixado no 
“caput” deste artigo, o não cumprimento do 
disposto nesta Lei sujeitará os infratores 
ao pagamento de multa equivalente a 08 
(oito) UFESPs, dobrando-se o valor em 
caso de reincidência.

§2º  A reincidência ficará caracte-
rizada quando, após 30 (trinta) dias da 
imposição da multa fixada no parágrafo 
anterior, persistir a desobediência às de-
terminações desta Lei.

§3º  Serão também considerados 
reincidentes os estabelecimentos que, já 
tenham recebido as multas definidas no 
§1º, venham a qualquer tempo, infringir 
as disposições da Lei.

Art. 5º -  Esta Lei entrará em vigor na data 
de sua publicação.

Art. 6º -  Revogam-se as disposições em 
contrário. 

  Prefeitura Municipal de Assis, em 20 de 
Julho de 2015.

RICARDO PINHEIRO SANTANA
Prefeito Municipal

FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e 

Administração
Publicada no Departamento de Admi-

nistração, em 20 de Julho de 2015.
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   LEI COMPLEMENTAR Nº 05, DE 20 DE JULHO DE 2015.

   Proj. Lei Complementar nº 05/15 – Autoria: Prefeito Municipal Ricardo Pinheiro Santana

Dispõe sobre a criação de cargos em função de confiança de Vice- diretor no Quadro de 
Pessoal de Carreira da Administração Direta do Município de Assis e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ASSIS:

 Faço saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono a seguinte Lei Com-
plementar:

Art. 1º -  Ficam criados no Quadro de Pessoal de Carreira do Magistério Público,  Função 
de Confiança da Prefeitura Municipal de Assis, os cargos abaixo relacionados:

 
DENOMINAÇÃO 

DO CARGO 

 
PADRÃO DE 

VENCIMENTOS 

QUANTIDADE 
DE CARGOS 

JORNADA  
TRABALHO  

MENSAL 

Vice - diretor 
 

40 I 
 

10 
 

220 
 

Parágrafo Único - Por força desta Lei Complementar, o Quadro de Pessoal de Carreira, 
Função de Confiança, fica automaticamente alterado, na forma do caput deste artigo. 

Art. 2º- As despesas para execução desta Lei Complementar correrão por conta de dota-
ções orçamentárias próprias do Orçamento Municipal vigente, suplementadas se necessário.
   
Art. 3º-  Esta Lei Complementar entra em vigor, a partir de sua publicação.

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

 Prefeitura Municipal de Assis, em 20 de Julho de 2015.

RICARDO PINHEIRO SANTANA
Prefeito Municipal

FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e Administração

Publicada no Departamento de Administração, em 20 de Julho de 2015.
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Faça sua parte
como um  bom cidadão,
contribua com o Meio Ambiente.
Pilhas, baterias de telefone celular, agendas 
eletrônicas, etc, além de lâmpadas fluorescentes 
(lâmpadas brancas) representam grande risco à 
saúde humana e ao meio ambiente se descartadas 
de maneira inadequada



4 Diário Oficial de Assis Assis, segunda-feira, 20 de julho de 2015 • Nº 2076

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

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

DENUNCIE DISQUE 100, A LIGAÇÃO É GRATUITA E ANÔNIMA.


