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ATOS OFICIAIS DO PODER ExECuTIvO

ACUMULAÇÃO DE CARGO

O Secretário Municipal da Educação, Sr. Vinicius Guilherme Simili, com base no Decreto nº 4.112/02, expede os seguintes atos decisórios:

Ato decisório nº 51/2012 – Daniela Cristina Soares, Professor Temporário-25h,          na EMEIF “Prof. João Luiz Galvão Ribeiro”, junto a Prefeitura Municipal 
de Assis e Professor Efetivo-30h, na EMEF “Profª Terezinha Aparecida Gonçalves”,                  no município de Platina.  Acúmulo legal.  

Ato decisório nº 52/2012 – Daiane Souza de Oliveira Silva, Professor         Temporário-25h, na EMEIF “Prof. João Luiz Galvão Ribeiro”, junto a Prefeitura 
Municipal de Assis e Professor Temporário-18h, na Escola Municipal “José Rodrigues dos Santos”, no município de Tarumã.  Acúmulo legal.  

Assis, 29 de agosto de 2.012.

VINICIUS GUILHERME SIMILI 
Secretário Municipal da Educação

COMUNICADO DE LICITAÇÃO ABERTA

Ref.: Processo 076/12 - Pregão 058/12 - Registro de Preços para Serviços Médicos - Encerramento: 09:00 horas do dia 17/09/2012. Íntegra do Edital no 
Departamento de Licitações, na Rua Floriano Peixoto, 148, 2° andar, Assis(SP), e no endereço http://www.assis.sp.gov.br. Informações: (18) 3322-2574.   
Assis (SP), 30 de agosto de 2012.
 
 

COMUNICADO DE LICITAÇÃO ABERTA

 
Ref.: Processo 077/12 - Pregão 059/12 – Registro de Preços para Aquisição de Insumos de Glicemia  - Encerramento: 09:00 horas do dia 18/09/2012. Íntegra do 
Edital no Departamento de Licitações, na Rua Floriano Peixoto, 148, 2° andar, Assis(SP), e no endereço http://www.assis.sp.gov.br. Informações: (18) 3322-2574.   
Assis (SP), 30 de agosto de 2012
. 
 

Vágner Nunes Dourado - Pregoeiro Oficia
l 
 

COMUNICADO DE LICITAÇÃO ABERTA

 
Ref.: Processo 078/12 - Leilão 01/12 – Alienação de Materiais Inservíveis - Encerramento: 09:00 horas do dia 19/09/2012. Íntegra do Edital no Depar-
tamento de Licitações, na Rua Floriano Peixoto, 148, 2° andar, Assis(SP), e no endereço http://www.assis.sp.gov.br. Informações: (18) 3322-2574.   
Assis (SP), 30 de agosto de 2012.
 
 

Vágner Nunes Dourado – Presidente da Comu
l 

DECRETO Nº 6.179, DE 28 DE AGOSTO DE 2.012.

Declara de Utilidade Pública, para fins de desapropriação, área de terreno destinada à melhoria do sistema viário.

ÉZIO SPERA, Prefeito do Município de Assis, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com as disposições da 
alínea “i”, do artigo 5º do Decreto Lei nº. 3.365, de 21 de Junho de 1.941, 
DECRETA:

Art. 1º-Fica declarada de utilidade pública a fim de ser desapropriada por via amigável ou judicial, área de terreno, situada na 
Água do Alheiro e Pavão pertencente a Gerson Jordan e sua mulher, destinada à melhoria do sistema viário, assim descrita:
 
ÁREA “TOTAL”: 12,97 ha. ou 5,36 alq.

LOCALIZAÇÃO: Água do Alheiro e Água do Pavão
MUNICÍPIO/UF: Assis/SP.
PROPRIETÁRIOS: Gerson Jordan e sua Mulher 
MATRÍCULA: 12.443

IMÓVEL: Um imóvel com área de 12,97 hectares, iguais a 5,36 alqueires, situado na Fazenda Taquaral, na Água do Alheiro e 
Pavão, neste distrito, município e comarca de Assis, compreendido pelas seguintes divisas e confrontações: inicia no marco 
13-D com rumo NW 74º06’48’’, medindo 101,71 metros até o marco 13, confrontando com Ivone Jordan, do marco 13 com rumo 
NE 08º42’ medindo 225,50 metros até o marco nº. 14, confrontando com Valdemar Guazeli, do marco 14 com rumo SE 62º07’ 
medindo 73,30 metros até o marco 15, confrontando com Valdemar Guazeli, do marco 15 com rumo SE 75º23’ medindo 227,30 
metros até o marco 16, confrontando com Valdemar Guazeli, do marco 16, segue a Água do Pavão acima até o encontro das 
Águas do Pavão e Alheiro; deste, segue a Água do Alheiro acima em 160.10 metros, deste ponto, segue, em 94,00 metros até 
o cruzamento da divisa que desce até a Água do Alheiro, deste, com rumo NE 29º59’ medindo 300,00 metros até o marco nº. 
24, confrontando com Hugo Jordan, do marco 24 com rumo SW 89º17’ medindo 107,00 metros até o marco 25; do marco 25, 
com rumo NW 41º11’ medindo 63,30 metros até o marco 26, confrontando com Arthur Longhini, do marco 26, com rumo NW 
48º11’ medindo 9,30 metros até o marco nº. 27, confrontando com Arthur Longhini; do marco 27, com rumo NW 53º51’ medindo 
144,00 metros até o marco 28, confrontando com Arthur Longhini, do marco 28, rumo SW2 9º52’ medindo 40,60 metros até o 
marco 29, confrontando com Arthur Longhini, do marco 29, com rumo SW 34º30’ medindo 60,00 metros até o marco nº. 30, 
confrontando com o mesmo, do marco 30, com rumo SW 35º14’ medindo 90,00 metros até o marco 31, confrontando com 
Arthur Longhini, do marco 31 com rumo SW 31º48’ medindo 30,00 metros até o marco nº. 32, confrontando com o mesmo, do 
marco 32, rumo SW 40º31’ medindo 22,20 metros até o marco 33, confrontando com Arthur Longhini; do marco 33, segue a 
Água do Alheiro abaixo, até o cruzamento da divisa que desce nesta, que tem como marco, a letra F; do marco F, com rumo 
NE 11º18’ medindo 343,80 metros até o marco de partida 13-D, confrontando com Vera Lúcia Jordam, cadastrado do INCRA 
sob o número 627.011.003.409-0. 

IMÓVEL: Um imóvel composto de parte da matrícula 12.443, designado “ÁREA - A” situado na Fazenda Taquaral, na Água do 
Alheiro e Pavão, neste distrito, município e comarca de Assis, compreendido pelas seguintes divisas e confrontações: “Inicia 
no ponto F-1, localizado no vértice formado entre a divisa do imóvel designado “ÁREA – C” com a divisa do imóvel designado 
“ÁREA - B”; do ponto F-1, segue, em linha reta, com rumo magnético NW 58º54’, confrontando com o imóvel designado 
“ÁREA B”, medindo 54,20 metros, até encontrar o ponto P1; deste ponto, segue, em curva, à direita com raio de 12,00 metros 
e desenvolvimento 18,62 metros, até encontrar o ponto P2; deste ponto, segue, em linha reta com rumo NE 29º59’, medindo 
147,82 metros, até encontrar o ponto P3; deste ponto, segue, em curva à direita com raio de 95,00 metros e desenvolvimento 
de 53,10 metros, até encontrar o ponto P4; deste ponto, segue, em linha reta, com o rumo NE 62°29’, medindo 161,24 metros, 
até encontrar o ponto P5; deste ponto, segue, em curva à esquerda com raio de 125,00 metros e desenvolvimento de 8,07 
metros, até encontrar o ponto P6; deste ponto, segue, em linha reta confrontando com propriedade de Hugo Jordan, com rumo 
NE 29°59’, medindo 40,98 metros até encontrar o ponto 24; deste ponto, segue, em linha reta confrontando com a propriedade 
de Arthur Longhini, com rumo SW 89°17’, medindo 23,17 metros, até encontrar o ponto 24-A; deste ponto, segue, em curva à 
direita com raio de 95,00 metros e desenvolvimento de 22,41 metros até encontrar o ponto P7, deste ponto, segue, em linha 
reta com o rumo SW 62°29’, medindo 161,24 metros, até encontrar o ponto P8, deste ponto, segue, em curva, à esquerda 
com raio de 125,00 metros e desenvolvimento de 68,47 metros, até encontrar o ponto P9; deste ponto, segue, em linha reta 
com rumo SW 29°59’, medindo 147,82 metros até encontrar o ponto P10; deste ponto, segue, em curva à direita com raio de 
12,00 metros e desenvolvimento de 18,62 metros, até encontrar o ponto   F-1, origem desta descrição, encerrando uma área 
de 12.382,34 m2, iguais à 1,2382 ha. originário da Matrícula n.º 12.443.” 

IMÓVEL: Um imóvel composto de parte da matrícula 12.443, designado “ÁREA - B”  situado  na  Fazenda  Taquaral,  na  Água 
do Alheiro e Pavão, 
Neste distrito, município e comarca de Assis, compreendido pelas seguintes divisas e confrontações: “Inicia no ponto F-1, 
localizado no vértice formado entre a divisa do imóvel designado “ÁREA – A” com a divisa da propriedade de Gerson Jordan 
Plazo (Matrícula 17.732); do ponto F-1, segue, em linha reta confrontando com a propriedade de Gerson Jordan Plazo (Matrí-
cula 17.732), com rumo magnético SW 11°18”, medindo 343,80 metros até encontrar o ponto 13-D; deste ponto, segue, com 
rumo SE 74º06’48’’, medindo 101,71 metros até o ponto 13, confrontando com Ivone Jordan; deste ponto, segue, com rumo 
NE 08º42’ medindo 225,50 metros até o ponto 14, confrontando com Valdemar Guazeli; deste ponto, segue, com rumo SE 
62º07’ medindo 73,30 metros até o ponto 15, confrontando com Valdemar Guazeli; deste ponto, segue com rumo SE 75º23’ 
medindo 227,30 metros até o ponto16, confrontando com Valdemar Guazeli; deste ponto, segue a Água do Pavão acima, 
até o encontro das Águas do Pavão e Alheiro; deste, segue a Água do Alheiro acima em 160,10 metros; deste ponto, segue, 
em 94,00 metros até o cruzamento da divisa que desce até a Água do Alheiro; deste, segue com rumo NE 29º59’,  medindo 
259,02 metros, confrontando com Hugo Jordan do marco 24,  até o ponto P6; deste ponto, segue, em curva à direita com 
raio de 125,00 metros e desenvolvimento de 8.07 metros até encontrar o ponto P5; deste ponto, segue, em linha reta com 
rumo SW 62°29’, medindo 161,24 metros, até encontrar o ponto P4; deste ponto, segue em curva, à esquerda, com raio de 
95,00 metros e desenvolvimento de 53,10 metros até encontrar o ponto P3; deste ponto, segue, em linha reta com rumo SW 
29°59’, medindo 147,82 metros até encontrar o ponto P2; deste ponto, segue, em curva à esquerda com raio de 12,00 metros 
e desenvolvimento de 18,62 metros até encontrar o ponto P1; do ponto P6 até o ponto P1, confronta com a propriedade de 
Hugo Jordan; deste ponto, segue, em linha reta com rumo NW 58°54’, confrontando com a propriedade de Hugo Jordan numa 
distância de 54,20 metros, até encontrar o ponto F-1, origem desta descrição, encerrando uma área de 62.161,89 m2 iguais à 
6,2162 ha., originário da Matrícula n.º 12.443.” 
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IMÓVEL: Um imóvel composto de parte da matrícula 12.443, designado “ÁREA - C” situado na Fazenda Taquaral, na Água do 
Alheiro e Pavão, neste distrito, município e comarca de Assis, compreendido pelas seguintes divisas e confrontações: Inicia no 
ponto F-1, localizado no vértice formado entre a divisa da propriedade de Gerson Jordan Plazo (Matrícula 17.732), com a divisa 
do imóvel designado “ÁREA - A”; do ponto F-1, segue, em curva à esquerda com raio de 12,00 metros e desenvolvimento de 
18,62 metros até encontrar o ponto P10; deste ponto, segue, em linha reta com rumo magnético NE 29°59’, medindo 147,82 
metros, até encontrar o ponto P9; deste ponto,  segue,  em curva,  à direita 
com raio de 125,00 metros e desenvolvimento de 68,47 metros, até encontrar o ponto P8; deste ponto, segue, em linha reta 
com rumo NE 62°29’, medindo 161,24 metros até encontrar o ponto P7;deste ponto, segue, em curva à esquerda com raio 
95,00 metros e desenvolvimento de 
22,41 metros, até encontrar o ponto 24-A; do ponto F-1 até o ponto 24-A confronta com o imóvel designado “ÁREA - A”; deste 
ponto, segue com rumo SW 89º17’ medindo 83,83 metros até o ponto 25, deste ponto, segue, em linha reta com rumo magnético 
NW 41º11’ medindo 63,30 metros até o ponto 26, confrontando com Arthur Longhini, deste ponto, segue, em linha reta com 
rumo magnético NW 48º11’ medindo 9,30 metros até o ponto 27, confrontando com Arthur Longhini; deste ponto, segue, com 
rumo magnético NW 53º51’ medindo 144,00 metros  até o ponto 28, confrontando com Arthur Longhini; deste ponto, segue, 
em linha reta com rumo magnético SW2 9º52’, medindo 40,60 metros até o ponto 29, confrontando com Arthur Longhini; deste 
ponto, segue, em linha reta com rumo magnético SW 34º30’ medindo 60,00 metros até o ponto 30, confrontando com o mesmo; 
deste ponto, segue, em linha reta com rumo magnético SW 35º14’ medindo 90,00 metros até o ponto 31, confrontando com 
Arthur Longhini; deste ponto, segue, em linha reta com rumo magnético SW 31º48’ medindo 30,00 metros até o ponto 32, 
confrontando com o mesmo; deste ponto, segue, em linha reta, com rumo magnético SW 40º31’ medindo 22,20 metros até o 
ponto 33, confrontando com Arthur Longhini; do marco 33, segue a Água do Alheiro abaixo até o cruzamento da divisa que desce 
nesta até o ponto F; deste ponto, segue, em linha reta com rumo SW 11°18’, medindo 101,75 metros até encontrar o ponto 

F-1, origem desta descrição, encerrando uma área de 55.155,77 m2 iguais à 5,5156 ha.; originário da Matrícula n.º 12.443.”

Parágrafo Único - As áreas descritas no caput encontram-se destacadas no Desenho nº 6.123, em memoriais descritivos e 
avaliações elaborados pelo Departamento de Planejamento e Projetos da Prefeitura Municipal de Assis.

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 28 de Agosto de 2.012.

ÉZIO SPERA
Prefeito Municipal

MÁRCIO AURÉLIO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Governo e Administração

Publicado no Departamento de Administração, em 28 de Agosto de 2.012.
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