
DECRETO Nº 6.859, DE 19 DE OUTUBRO DE 2015.

Dispõe sobre a substituição da caução oferecida pela empresa Construir 
Loteadora Ltda, em garantia da execução de obras de infraestrutura no lote-
amento “Residencial Aquarius”.

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

Considerando o disposto nos artigos 36 e 37, da Lei Municipal 2.092, de 22 
de Abril de 1.981, que dispõe sobre o Código de Parcelamento do Solo em 
Geral de Assis, e

Considerando que o Relatório de Verificação de Obras, elaborado pelo 
Departamento de Controle Urbano, na área de implantação do loteamento 
denominado “Residencial Aquarius”, situado na Avenida Mário de Vito, s/nº, 
constata que as obras de infraestrutura foram concluídas quase na sua totali-
dade, restando a ser implantada tão somente as obras de sinalização vertical 
e horizontal das ruas, cujo novo cronograma físico financeiro, no valor de R$ 
9.870,00 (nove mil, oitocentos e setenta reais), que fica fazendo parte deste 
Decreto, foi aprovado pelo Departamento Municipal de Trânsito, 
 

DECRETA:
Art. 1º-  A caução oferecida pela Empresa Construir Loteadora Ltda, para 
garantia de execução de obras de infraestrutura no loteamento “Residencial 
Aquarius“ referente aos imóveis descritos na alínea “j” do Termo de Com-
promisso e Garantia firmado com a Prefeitura Municipal de Assis, conforme 
Decreto Municipal nº 6.448 de 19 de dezembro de 2013, fica substituída, pelo 
seguinte imóvel, a seguir descrito:

Matrícula: 47.581
Descrição:
“Um terreno situado na Rua Ida Minatti Ferreira, designado “Lote 5” do projeto 
do desmembramento, distante 12,25 em curva da Rua Belo Horizonte, cadas-
trado como Lote 027 – Quadra 346 – Setor 003, neste Município e Comarca 
de Assis, medindo 7,49 de frente; pelo lado direito de quem da rua olha para 
o imóvel, mede 18,47 m, confrontando-se com o “Lote 4” – C.C. 003/346/026; 
pelo lado esquerdo, mede 16,78 m, confrontando-se com o “Lote 06” – C.C. 
003/346/028; e , pelos fundos, mede 7,68 m, confrontando-se com o “Lote 7” 
– C.C. 003/346/029, encerrando uma área de 131,95 m², objeto da matrícula 
nº 47.581 do Serviço de Registro de Imóveis desta Comarca de Assis- SP e 
respectivas edificações existentes sobre a mesma”.

Parágrafo Único – A substituição de que trata o “caput” foi deferida em razão 
do cumprimento, pelo Loteador, da execução de grande parte das obras de 
infraestrutura nos termos da legislação pertinente, conforme consta no Rela-
tório da Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviços.

Art. 2º-  O Loteador procederá o necessário registro, desta substituição,  junto 
ao Cartório de Registro de Imóveis, desta Comarca.

Art. 3º-  Todas as despesas, custas e emolumentos dispendidos em cartório 
e decorrentes do presente serão de responsabilidade do Loteador.

Art. 4º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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

  Prefeitura Municipal de Assis, em 19 de outubro de 2015.

RICARDO PINHEIRO SANTANA
Prefeito Municipal

FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Interino da Secretaria Municipal de Governo e Administra-

ção 
Publicado no Departamento de Administração, em 19 de outubro de 

2015. 

 
DECRETO Nº 6.862, DE 19 DE OUTUBRO 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 5981 de 19 de Dezembro de 2.014.

D E C R E T A

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$ 165.773,07 (cento e sessenta e cin-
co mil setecentos e setenta e três reais e sete centavos), 
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ÓRGÃO DE PROTEÇÃO EDEFESA DO CONSUMIDOR

O PROCON ASSIS, Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor,
atendendo as reivindicações dos consumidores do Município de Assis,

informa o novo horário de atendimento ao público.

Das 08h as 11h 
Das 13h as 16h

Rua Benjamin Constant, 33
Pavimento Térreo -  Salas 07 e 08

Assis-SP – CEP 19.806-130

0800-7703633
18-3322-3633
18-3323-5935
18-3323-5874
18-3324-2976

 Telefones disponíveis
para esclarecimentos
dúvidas, reclamações

e denúncias. 

observando as classificações institucionais, econômicas 
e funcionais programáticas, abaixo relacionadas:

2. EXECUTIVO
2.3. SECRETARIA MUNIC. GOVERNO ADMINISTRAÇÃO
2.3.1. GABINETE - GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
04.122.0077.2.001 ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE
(862) 339036 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física R$ 

2.971,29
2.3.7. RELAÇOES INSTITUCIONAIS
04.122.0010.2.481 PROCOM-PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
(1403) 339036 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física R$ 

1.256,61
04.122.0070.2.123 CONV.SECRETARIA EMPREGO REL.TRABALHO
(1850) 339036 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física R$ 

1.331,84
 Subtotal .................................................R$ 5.559,74
2.4. SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
2.4.1. GABINETE - FAZENDA
04.123.0077.2.001 ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE
(2068) 339036 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física R$ 

3.293,85
 Subtotal .................................................R$ 3.293,85
2.5. SECRETARIA MUNIC.PLANEJ.OBRAS E  SERVIÇOS
2.5.6. DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO
04.122.0077.2.056 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO
(3910) 339014 Diárias - Pessoal Civil ...........................R$ 400,00
2.5.7. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
26.782.0027.2.056 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO
(4048) 339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R$ 

6.363,00
 Subtotal .................................................R$ 6.763,00
2.6. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2.6.2. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA-

MENTO
12.306.0011.2.508 GÊNEROS PARA ALIMENTAÇÃO-REC.ESTADUAL-

-ENSINO MÉDIO
(4992) 339030 Material de Consumo ............................R$ 17.060,00
12.306.0011.2.290 PNAE -CRECHE - MERENDA ESCOLAR
(4750) 339030 Material de Consumo ............................R$ 7.947,70
12.306.0011.2.291 PNAE-PRÉ ESCOLA-MERENDA ESCOLAR
(4774) 339030 Material de Consumo ............................R$ 5.352,34
 Subtotal .................................................R$ 30.360,04
2.7. SECRETARIA MUNIC. NEGÓCIOS JURÍDICOS
2.7.1. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
04.062.0003.2.056 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO
(7334) 339036 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física R$ 

12.190,00
 Subtotal .................................................R$ 12.190,00
2.11. SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA
2.11.1. AGRICULTURA - GESTÃO
20.605.0021.1.650 DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
(15726) 339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R$ 

107.606,44 ................................................
 Subtotal .................................................R$ 107.606,44

 TOTAL ...................................................R$    165.773,07

Art. 2º- Os recursos para atender a abertura do crédito adicional 
suplementar das dotações acima serão os seguintes:

 
I- R$ 17.060,00 (dezessete mil e sessenta reais) provenien-

tes do excesso de arrecadação, nos termos do disposto 
no inciso II, do parágrafo 1º, do artigo 43, da Lei 4.320, 
de 17 de Março de 1.964, a ser verificado na Receita 
41 (1.7.2.2.99.01.00.00) -Transferência para Merenda 
Escolar - fonte 2 Transferências e Convênios Estaduais 
Vinculados;
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II-  R$ 20.361,94 (vinte mil trezentos e sessenta e um reais 
e noventa e quatro centavos) provenientes do excesso 
de arrecadação, nos termos do disposto no inciso II, do 
parágrafo 1º , do artigo 43, da Lei 4.320, de 17 de Março 
de 1.964, a ser verificado  nos rendimentos de aplicação 
financeira da conta corrente 45.661-6, Agência 223-2, no 
Banco do Brasil;

III-  R$ 128.351,13 (cento e vinte e oito mil trezentos e cinquen-
ta e um reais e treze centavos),  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.  EXECUTIVO
2.5.  SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. OBRAS E SERVIÇOS
2.5.5.  DEPARTAMENTO DE APOIO E MANUTENÇÃO
04.122.0077.2.056 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO
(3750) 339014 Diárias - Pessoal Civil ...........................R$ 200,00
2.5.9.  CEMITÉRIO
15.452.0007.2.056 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO
(4324) 339014 Diárias - Pessoal Civil ...........................R$ 200,00
  Subtotal ................................................R$ 400,00
2.6.  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2.6.2.  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA-

MENTO
12.306.0011.2.292 PNAE-FUNDAMENTAL-MERENDA ESCOLAR
(4798) 339030 Material de Consumo ............................R$ 13.300,04
  Subtotal ................................................R4 13.300,04
2.11.  SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA
2.11.1.  AGRICULTURA - GESTÃO
20.601.0077.2.514 MANUTENÇÃO DO GABINETE
(11645) 339030 Material de Consumo ............................R$ 6.164,73
20.605.0021.1.650 DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
(15725) 339030 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R$ 

81.079,77
  Subtotal ................................................R$ 87.244,50
2.13.  ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
2.13.4.  FUNBOAS-FDO.MUNIC.CORPO BOMBEIRO ASSIS
04.122.0067.1.601 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO
(12363) 449052 Equipamentos e material Permanente..R$ 27.406,59
  Subtotal ................................................R$ 27.406,59
  TOTAL ..................................................R$ 128.351,13

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

revogadas as disposições em contrário.

 Prefeitura Municipal de Assis, em 19 de outubro de 2015.

RICARDO PINHEIRO SANTANA
Prefeito Municipal

FERNANDO SPINOSA MOSSINI

Secretário Municipal de Governo e Administração
Publicado no Departamento de Administração, em 19 de outubro de 

2015.

DECRETO Nº 6.863, DE 19 DE OUTUBRO DE 2.015.

Regulamenta o Núcleo de Gestão da Rede Escolar e Matrícula da Secretaria 
Municipal de Educação e dá providências correlatas.
 

RICARDO PINHEIRO SANTANA, Prefeito do Município de Assis, no uso de 
suas atribuições legais, em especial ao que lhe confere a Lei Orgânica do 
Município de Assis, a Lei nº 5.084, de 06 de dezembro de 2007, que dispõe 
sobre o Sistema Municipal de Ensino e a Lei Complementar nº 06, de 25 de 
abril de 2011- Estatuto e Plano de Carreira do Magistério Público Municipal 
de Assis;

Considerando a necessidade de organizar os procedimentos de matrícula e 
transferência para as escolas da Rede Municipal de Ensino e regulamentar 
o Núcleo de Gestão da Rede Escolar e Matrícula com a finalidade de dimen-
sionar as necessidades de atendimento escolar e consolidar a demanda por 
vagas no Município;

Considerando a Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 2006, que dis-
põe sobre as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e as suas alterações 
advindas do Ensino Fundamental de 9 anos; 

Considerando as Emendas Constitucionais nº 53 e 59, que dispõe sobre o 
atendimento de crianças até 05 (cinco) anos de idade em creches e pré-escolas 
e a que dispõe sobre a obrigatoriedade de atendimento gratuito dos alunos 
de 04 (quatro) a 17 (dezessete) anos de idade, respectivamente; 

Considerando o esforço empreendido pela Secretaria Municipal de Educa-
ção para assegurar a expansão do atendimento do ensino infantil gratuito, 
em conformidade com os preceitos constitucionais e a legislação pertinente; 

Considerando a necessidade de regulamentar e uniformizar os procedimen-
tos relativos ao acesso às vagas disponíveis nas Unidades Escolares que 
oferecem Educação Infantil e Ensino Fundamental e; 

Considerando, finalmente, a necessidade de definição de diretrizes e procedi-
mentos que garantam o adequado atendimento à demanda escolar do Ensino 
Infantil e do Ensino Fundamental no Município;

DECRETA:

Art. 1º -  Fica criado o Núcleo de Gestão da Rede Escolar e Matrícula, junto 
à Secretaria Municipal de Educação, que terá as seguintes competências:
I - Promover estudos da demanda dimensionando as necessidades de aten-
dimento escolar na rede municipal de ensino;
II - Consolidar a demanda por vagas de acordo com as modalidades da 
educação básica em consonância com a Secretaria Estadual de Educação;
III- Subsidiar a elaboração do calendário escolar estabelecendo procedimen-



4 Diário Oficial de Assis Assis, segunda-feira, 19 de outubro de 2015 • Nº 2111

tos do processo de matrícula inicial, potencial e de transferência dos alunos;
IV- Orientar as escolas na operacionalização do processo de matrícula; 
V- Manter dados de matrículas e movimentação de alunos atualizados no 
sistema estadual de informações educacionais para viabilizar a atualização 
do Censo Escolar;
VI- Produzir informações para subsidiar estudos da rede física municipal e de 
projeções da demanda e metas do Plano Municipal de Educação;
VII- Gerir dados e informações do Cadastro de Alunos para subsidiar a gestão 
dos módulos de pessoal das unidades escolares da rede municipal de ensino;
VIII- Definir os procedimentos e critérios que organizam a matrícula na rede 
municipal de ensino, visando ao pleno atendimento da demanda do Ensino 
Infantil e Ensino Fundamental.

Art. 2º - O objetivo do processo da matrícula é garantir um atendimento de 
qualidade aos estudantes que pleiteiam uma vaga na Rede Municipal de 
Ensino e que nela desejam dar continuidade aos seus estudos.

Art. 3º - Ficam estabelecidos os procedimentos para a matrícula na Rede 
Municipal de Ensino através do Cadastro Único, a ser realizado na Secretaria 
Municipal da Educação, que será organizado com base nas inscrições da 
intenção de matrículas de crianças do Ensino Infantil e Ensino Fundamental, 
na seguinte conformidade:
I - Cada criança poderá ser inscrita para duas Unidades Escolares;
II - No ato da inscrição da intenção de matrícula, o responsável legal deverá 
indicar em quais Unidades Escolares de Educação Infantil ou Ensino Funda-
mental pretende matricular a criança, considerando preferencialmente: 
a) a região que abranja ou que seja próxima do endereço residencial dos 
responsáveis legais da criança;
 b) a região que abranja ou que seja próxima do endereço do local de trabalho 
de um dos responsáveis legais da criança. 
III- No caso de mudança de local de residência ou de local de trabalho, os 
responsáveis legais poderão optar pela inscrição da intenção de matrícula na 
região do novo endereço, hipótese em que será cancelada a inscrição anterior. 
IV - É dever dos responsáveis legais da criança manter atualizados os dados 
cadastrais da inscrição da intenção de matrícula. 

Art. 4º -  O Cadastro Único será organizado por ordem de inscrição, conside-
rando-se a data de sua efetivação e respeitando as alíneas “a” e “b” do artigo 
3º.

Art. 5º - A inscrição no Cadastro Único, será efetuada pelo responsável legal 
da criança na sede da Secretaria Municipal da Educação. 

Parágrafo Único – Para os efeitos deste Decreto, considera-se responsável 
legal da criança os seus pais ou aquele que detiver a sua guarda.

Art. 6º - No ato de inscrição da intenção de matrícula, os responsáveis legais 
da criança deverão apresentar os seguintes documentos originais:
I - RG e CPF dos responsáveis legais;
II - Certidão de Nascimento da criança a ser cadastrada

III - Comprovante de residência dos responsáveis legais da criança a ser 
cadastrada
 IV - Comprovante do endereço do local de trabalho, na hipótese de se desejar 
a inscrição em região que abrange ou que seja próxima a este local;

V - Documento concessivo de guarda da criança, se for o caso. 

Art. 7º - É de responsabilidade da Secretaria Municipal da Educação o preen-
chimento das vagas no total da sua capacidade, conforme Anexo VII da Lei 
Complementar nº 06, de 25 de abril de 2011.

Art. 8º - A convocação para efetivação da matrícula na Unidade Escolar, será 
feita na pessoa dos responsáveis, considerando a opção firmada no ato da 
inscrição. 
I - A convocação será efetivada por meio de contato telefônico aos seus pais 
ou responsáveis legais, em até 03 (três) tentativas consecutivas em dias e 
horários alternados, a serem certificadas no Cadastro Único pelo servidor 
responsável.
II - Após a convocação, os responsáveis legais terão o prazo de 02 (dois) dias 
úteis corridos para procurar a SME e efetivar a matrícula.
III - Decorrido o prazo de 02 (dois) dias úteis da convocação ou em caso de 
desistência formal, a inscrição de intenção da matrícula será excluída do 
Cadastro Único.
IV - No prazo estabelecido no inciso II, deste artigo, os responsáveis legais 
poderão requerer que a inscrição de intenção de matrícula seja reposicio-
nada ao fim do “Cadastro”, hipótese em que a inscrição assumirá a data do 
reposicionamento.
V - Caso a família já possua uma ou mais crianças matriculadas em Unidade 
Escolar da Rede Municipal, os responsáveis legais poderão recusar a vaga 
oferecida em Unidade diversa das demais, permanecendo na mesma posição 
no Cadastro Único.

Art. 9º - No ato de matrícula a Secretaria Municipal da Educação, poderá exigir 
a validação dos documentos apresentados para a inscrição no Cadastro Único, 
bem como a apresentação de outros documentos que se fizerem necessários.

Art. 10 - As transferências entre Unidades Escolares da Rede Municipal de 
Ensino, terão prioridade sobre o Cadastro Único, desde que a criança esteja 
com frequência regular na unidade de origem e haja vaga na Unidade Escolar 
de destino. 

Parágrafo Único - A transferência da criança poderá ser requerida em qual-
quer tempo, ou de ofício, desde que atendidas às exigências estabelecidas 
no “caput”deste  artigo.

Art. 11 - Os cadastros de intenção de matrícula já existentes nas listas de 
espera das Unidades Escolares serão migrados para o Cadastro Único da 
Secretaria Municipal da Educação, respeitados os mesmos critérios e condi-
ções estabelecidas neste Decreto.

Art. 12 - A renovação da matrícula será efetuada conforme as etapas a seguir:
I – 1ª etapa: na unidade Escolar para os alunos que cursaram, com aprovei-
tamento, a série ou período anterior;
II – 2ª etapa: na Secretaria Municipal da Educação, por transferência, para 
os alunos procedentes de outras unidades escolares ou oriundos de outro 
município.

Art. 13 - A matrícula por Transferência é o deslocamento do educando de uma 
para outra Unidade Escolar, de iniciativa do interessado ou de ofício. Para a 
expedição das transferências, será utilizado formulário específico, conforme 
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Anexo II, que faz parte deste Decreto.

Art. 14 - São recomendações para a efetivação da matrícula por transferência:
I- Local de inscrição: Secretaria Municipal da Educação;
II- É necessária a apresentação do comprovante de endereço, a fim de 
possibilitar a melhor alocação da matrícula do aluno próximo a sua residência;

III-  Deverá ser disponibilizado ao responsável pelo aluno o comprovante 
de matrícula que deverá ser entregue em até 2 (dois) dias úteis na escola de 
destino.
IV-  A escola de destino ao receber o comprovante de matrícula emitido 
pela SME, deverá imediatamente providenciar a inclusão no Sistema GDAE 
;
V-  A escola deve sempre comunicar a Secretaria Municipal da Educação 
quando da efetivação da matrícula do aluno;
VI-  A matrícula do aluno continuará ativa na escola de origem até que 
seja efetivada a nova matrícula na escola de destino. 
Art.15 - Após o exame de Reclassificação a Unidade Escolar deverá comunicar 
imediatamente a SME para a atualização do quadro de vagas.

Art. 16- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 17- Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Assis, em 19 de Outubro de 2.015.

RICARDO PINHEIRO SANTANA
Prefeito Municipal

FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e Administração

Publicado no Departamento de Administração, em 19 de Outubro de 
2015.

LEI Nº 6.076, DE 19 DE OUTUBRO DE 2015.

                Proj. de Lei 70/15- Autoria: Prefeito Municipal Ricardo Pinheiro Santana

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

especifica.

   O PREFEITO DO MUNICIPIO DE ASSIS:

   Faço saber que a Câmara Municipal de Assis aprova e eu sanciono a se-
guinte Lei:

  Art. 1º - Fica aberto no Orçamento Programa Anual do Município de Assis, 
um Crédito Adicional Suplementar, nos termos do artigo 41, inciso I, da Lei 
Federal 4.320 de 17 de março de 1.964, no valor de R$ 1.100.000,00 (um 
milhão e cem mil reais), observando as classificações institucionais, econô-
micas e funcionais programáticas abaixo relacionadas:

2. PODER EXECUTIVO
2.13. ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
2.13.3 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
15.452.0025.2.045 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
(12339) 339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

R$ .....................................1.100.000,00
 Fonte Recurso - 01 - Tesouro
 Aplicação - 110.0000 Geral
 Total .................................................. R$   1.100.000,00

Art. 2º -  Os recursos para atender as despesas com a execução da presente 
Lei, serão provenientes do excesso de arrecadação, nos termos do disposto 
no inciso II, do parágrafo 1°, do artigo 43, da Lei 4.320, de 17 de Março de 
1.964, a ser verificado na receita 66 (Natureza 1.2.3.0.00.00.00.00 Contribuição 
para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública), fonte 01 - Tesouro, durante 
o exercício de 2015.

Art. 3º- Fica alterado o PPA - Plano Plurianual, aprovado pela Lei Municipal 
5.776 de 19/07/2013 e LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias, exercício de 
2015, aprovada pela Lei Municipal 5.881 de 27/06/2014, conforme especifi-
cações desta lei.

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

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

    Prefeitura Municipal de Assis, em 19 de Outubro de 2015.

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

DENUNCIE DISQUE 100, A LIGAÇÃO É GRATUITA E ANÔNIMA.
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RICARDO PINHEIRO SANTANA
Prefeito Municipal

FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e Administração

Publicada no Departamento de Administração, em 19 de Outubro de 
2015.

LEI Nº 6.077, DE 19 DE OUTUBRO DE 2015.

Proj. de Lei 80/15- Autoria: Prefeito Municipal Ricardo Pinheiro Santana

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

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE ASSIS:

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

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento Programa Anual do Município de As-
sis, 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$ 40.606,40 
(quarenta mil seiscentos e seis reais e quarenta centavos), observando 
as classificações institucionais, econômicas e funcionais programáticas, 
abaixo relacionadas:

2.  PODER EXECUTIVO
2.9.  SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2.9.2.  FUNDO M. A. SOCIAL – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.244.0044.2.059 C.R.A.S. – CENTRO DE REFERENCIA DE 
  ASSISTÊNCIA SOCIAL
(8074) 339030 Material de Consumo ...................R$ 25.400,00
(8297) 339039 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R$ 

15.206,40
Fonte: 02 – Transferências e Convênios Estaduais 
– Vinc.
Aplicação: 500.0001 – SADS – Conv. Proteção 
Social Básica
 Total ...............................................R$     40.606,40

Art. 2º - Os recursos para atender as despesas com a execução da pre-
sente Lei, serão provenientes de excesso de arrecadação, nos termos do 
disposto no artigo 43, § 1º, inciso II da Lei Federal 4.320 de 17 de março 
de 1.964, por meio de recursos recebidos da Secretaria Estadual de 
Atendimento e Desenvolvimento Social, através de Convênio Proteção 
Social Básica, na Fonte de Recursos 02 (Transferências e Convênios 
Estaduais – Vinculados), Código de Aplicação 500.0001 – SADS – Conv. 
Proteção Social Básica.

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

as disposições em contrário.

 Prefeitura Municipal de Assis, em 19 de Outubro de 2015.

RICARDO PINHEIRO SANTANA
Prefeito Municipal

FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e Administração

Publicada no Departamento de Administração, em 19 de Outubro de 2015.

FEMA – Fundação Educacional do Municipio de Assis
TERMO DE ALTERAÇÃO UNILATERAL Nº 001/2015 - PROCESSO LICI-
TATÓRIO N. 020/2015  - CONVITE N. 006/2015 - OBJETO: Contratação de 
empresa especializada para execução de Reforma no bloco IX – Adequação 
do referido visando a instalação dos Laboratórios do Curso de Medicina. - 
CONTRATADA: Odair Geraldo Negrão – EPP - Valores: SUPRESSÃO – R$ 
24.556,05 – 17,56%, PERMUTA – R$ 24.556,05 – 17,56%, ADITIVO – R$ 
3.953,25 – 2,83% .
Assis, 15 de outubro de 2015

Eduardo Augusto Vella Gonçalves – Diretor Executivo da FEMA    

FEMA – Fundação Educacional do Municipio de Assis
ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2011 - Objeto: Prorrogação de prazo para 30 
dias – Vencimento 18/11/2015 - Valor: R$ 26.252,30 - OBJETO: Contratação 
de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação.
Assis, 15 de outubro de 2015

Eduardo Augusto Vella Gonçalves – Diretor Executivo da FEMA    

LICITAÇÕES

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
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