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DECRETO Nº 6.182, DE 10 DE SETEMBRO DE 2.012.

Declara de Utilidade Pública, para fins de desapropriação, áreas de terreno destinadas à melhoria do sistema viário.

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

DECRETA:

Art. 1º- Ficam declaradas de utilidade pública a fim de serem desapropriadas por via amigável ou judicial, áreas 
de terrenos situadas no prolongamento da Rua José Paes Maldonado e no prolongamento da Rua Hermógenes 
Barduzzi, pertencentes à CH Nero Incorporadora e Construtora, destinadas à melhoria do sistema viário, assim 
descritas:
             

ÁREA A : 3.247,24 m²
LOCAL  : Prolongamento da Rua José Paes Maldonado – Assis - SP
PROPRIETÁRIO: CH Nero Incorporadora e Construtora
MATRÍCULA: Parte da Matrícula 3023

DESCRIÇÃO:

Começa no ponto “A”, situado no alinhamento predial da faixa de domínio da Linha Férrea; deste ponto, segue, em 
linha reta, numa distância de 14,18 metros, até encontrar o ponto “B”, situado no alinhamento predial da Rua José 
Paes Maldonado, vértice do lote 1, quadra 325; deste ponto, deflete, à direita e segue em linha reta confrontando com 
parte da área de propriedade de CH Nero Incorporadora e Construtora (matrícula 3023), numa distância de 231,76 
metros, até encontrar o ponto”C”; deste ponto, deflete, à direita e segue em linha reta, confrontando com área de 
propriedade de Maria Aparecida Mimessi da Silva,  numa distância de 14,25 metros, até encontrar o ponto “D”; deste 
ponto, deflete, à direita e segue, em linha reta pelo alinhamento predial da faixa de domínio da Linha Férrea e segue 
em linha reta, numa distância de 232,13 metros até encontrar o ponto “A”, origem dessa descrição, abrangendo uma 
área de 3.247,24 m² ( três mil, duzentos e quarenta e sete metros quadrados e vinte e quatro centímetros quadrados).

ÁREA “B” : 866,51 m²
LOCAL      : Prolongamento da Rua Hermógenes Barduzzi – Assis - SP
PROPRIETÁRIO: CH Nero Incorporadora e Construtora
MATRÍCULA: Parte da Matrícula 3023

DESCRIÇÃO:
Começa no ponto “A”, situado no alinhamento predial da rua Hermógenes Barduzzi, vértice do lote 26, quadra 
325; deste ponto, segue, em linha reta, numa distância de 14,18 metros, até encontrar o ponto “B”, situado no 

alinhamento predial da mesma Rua, vértice do lote 1, quadra 326; deste ponto, deflete, à direita e segue em linha 
reta confrontando com parte da área de propriedade da CH Nero Incorporadora e Construtora (matrícula 3023), 
numa distância de 61,95 metros, até encontrar o ponto”C”; deste ponto, deflete, à direita e segue em linha reta,  
numa distância de 14,21 metros, até encontrar o ponto “D”; deste ponto, deflete, à direita, e segue em linha reta 
confrontando com parte da área de propriedade da CH Nero Incorporadora e Construtora (matrícula 3023), numa 
distância de 61,84 metros até encontrar o ponto “A”, origem dessa descrição, abrangendo uma área de 866,51 m² 
( oitocentos e sessenta e seis metros quadrados e cinqüenta e um centímetros quadrados ).

Parágrafo Único – As áreas descritas no caput encontram-se destacadas no desenho nº 6.125, Memoriais Des-
critivos 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 Assis, em 10 de Setembro de 2.012.

ÉZIO SPERA
Prefeito Municipal

MÁRCIO AURÉLIO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Governo e Administração

Publicado no Departamento de Administração, em 10 de Setembro de 2.012.

       PORTARIA Nº 26.926/2.012

ÉZIO SPERA, Prefeito do Município de Assis, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando o requerimento da senhora CÍCERA GONÇALVES DE OLIVEIRA, solicitando Pensão por Morte do 
ex-servidor MÁRIO DE VASCONCELOS CARDOSO; 

considerando os documentos constantes do Processo de Pensão por Morte n° 004/2.012 do Instituto de Previdência 
dos Servidores Públicos do Município de Assis – ASSISPREV,

considerando a conclusão final exarada no referido Processo que deferiu pela concessão da Pensão por Morte,
       
RESOLVE :

Conceder Pensão por Morte do ex-servidor MÁRIO DE VASCONCELOS CARDOSO, de acordo com o artigo 40, 
§ 7º, Inciso I da Constituição Federal/88 c/c Lei Complementar Municipal nº 14/2006, artigo 33, § 1º e incisos, a 
cônjuge CÍCERA GONÇALVES DE OLIVEIRA, retroagindo seus efeitos a partir da data do óbito, ocorrido em 22 
de Julho de 2012.                  
. 
Prefeitura Municipal de Assis, em 12 de Setembro de 2012.
 
            
ÉZIO SPERA
Prefeito Municipal

MÁRCIO AURÉLIO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Governo e Administração

ONÉSIMO CANOS SILVA JÚNIOR
Diretor Presidente 
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PORTARIA Nº 26.927/2.012

ÉZIO SPERA, Prefeito do Município de Assis, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando o requerimento da senhora SEBASTIANA SILVESTRE RENZI, solicitando Pensão por Morte do 
ex-servidor SÉRGIO RENZI; 

considerando os documentos constantes do Processo de Pensão por Morte n° 005/2.012 do Instituto de Previdência 
dos Servidores Públicos do Município de Assis – ASSISPREV,

considerando a conclusão final exarada no referido Processo que deferiu pela concessão da Pensão por Morte,
       
RESOLVE :

Conceder Pensão por Morte do ex-servidor SÉRGIO RENZI, de acordo com o artigo 40, § 7º, Inciso I da Constituição 
Federal/88 c/c Lei Complementar Municipal nº 14/2006, artigo 33, § 1º e incisos, a cônjuge SEBASTIANA SILVESTRE 
RENZI, retroagindo seus efeitos a partir da data do óbito, ocorrido em 23 de Julho de 2012.                  
. 

  Prefeitura Municipal de Assis, em 12 de Setembro de 2012.
 

            
ÉZIO SPERA

Prefeito Municipal

MÁRCIO AURÉLIO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Governo e Administração

ONÉSIMO CANOS SILVA JÚNIOR
Diretor Presidente 

EDITAL N.° 044/2012

Estabelece normas e critérios para seleção dos beneficiários do Programa Habitacional denominado “Minha Casa 
Minha Vida”, referente ao Parque “Santa Clara”.

O Município de Assis, torna público o presente Edital n.° 044/2012, que tem por objetivo estabelecer normas e 
critérios para seleção dos beneficiários do Programa Habitacional denominado “Minha Casa Minha Vida, referente 
ao Empreendimento Imobiliário denominado “Santa Clara”.

1.- OBJETIVO.

Para todos os fins e efeitos, este Edital obedece os critérios de elegibilidade e seleção dos beneficiários do Programa 
Minha Casa Minha Vida – PMCMV, assim estabelecido no Anexo à Portaria de n.° 610, de 26 de Dezembro de 
2011, editada pelo Ministério das Cidades, respeitando-se os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência, nos termos do artigo 37 “caput” da Constituição Federal de 1988.

2.- CADASTRO DE CANDIDATOS.

Os candidatos compreendem somente as pessoas físicas com renda familiar bruta limitada a R$ 1.600,00 – (um 
mil e seiscentos reais) ao mês.

3.- DO PRAZO DA INSCRIÇÃO DO CADASTRO E O LOCAL.

As inscrições serão efetuadas no período de 17/09/2012 à 03/10/2012, no horário da manhã das 08h00 às 11h00. No 
horário da tarde, o período de trabalho será das 13h00, estendendo-se até às 16h30, onde todo e qualquer interessado 
poderá comparecer pessoalmente ao Cinema Municipal Piracaia, localizado nesta cidade de Assis/SP, na Rua Brasil 
n.° 15 – Centro, para preenchimento da FICHA DE INSCRIÇÃO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA.

3.1 – A equipe selecionada e preparada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, objetivando oferecer um 
atendimento adequado e capacitado, impõe limites ao atendimento junto à população em geral, na proporção de 
250 (duzentos e cinqüenta) pessoas no período da manhã, e 250 (duzentos e cinqüenta) pessoas no período 
da tarde, totalizando o número de 500 (quinhentos) candidatos no dia, ressaltando que esse limite não pode ser 
ultrapassado em hipótese alguma. 

3.2 - Os interessados, no ato do preenchimento da referida Ficha de Inscrição, necessariamente, deverão estar 
munido dos seguintes documentos originais de identificação pessoal, que serão submetidos à verificação:

- RG, CPF, Carteira de Trabalho, Certidão de Nascimento e / ou Certidão de Casamento com a respectiva averbação 
da separação judicial ou divórcio, se for o caso;
- Certidão de nascimento dos filhos menores e outros documentos de identificação pessoal dos mesmos, caso 
tenham (RG, CPF/MF);
- Documento comprobatório de residência fixa, tal como conta de água, energia elétrica, etc.
- Comprovante de renda, caso haja.
- No caso de pessoa com deficiência, atestado firmado por profissional habilitado, comprovando o estado.

3.3 – O fornecimento de cópia dos documentos enumerados no item anterior, não assegura ao interessado, a 

possibilidade de efetivar a Ficha de Inscrição, em hipótese alguma, eis que as vias originais serão conferidas no 
ato pelo responsável do preenchimento do cadastro.

3.4 – A ausência de qualquer um dos documentos enumerados no item 3.2, não habilita o interessado no preen-
chimento da Ficha de Inscrição.

3.5 – A inscrição dos interessados, em qualquer fase do processo de seleção, será inteiramente gratuita.

4.- DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO INTERESSADO.

Durante o preenchimento da Ficha de Inscrição, o interessado necessariamente deve fornecer informações com 
credibilidade, sujeitando-se as sanções previstas na legislação administrativa, civil, penal, sem prejuízo de desclas-
sificação do processo seletivo.

4.1 – A Prefeitura Municipal de Assis, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, ou até mesmo das demais 
Secretariais, poderá em qualquer fase do procedimento de seleção, confirmar a veracidade das informações prestadas 
pelo interessado, emitindo o respectivo relatório social acerca da situação encontrada quando da visita, se for o caso.

4.2 – Fica ressaltado que as informações prestadas pelos candidatos interessados, serão submetidas a um cruzamen-
to de dados por parte da CEF – Caixa Econômica Federal, que por sua vez, será o legítimo responsável em informar 
o ente público dos candidatos com situação incompatível e as informações constantes no CADÚNICO, se for o caso.

5.- DO CRITÉRIO DE PONTUAÇÃO.

A habilitação dos interessados adotará o critério de pontuação,  respeitado o limite de 3 (três) critérios a serem 
criados pelo município, nos exatos termos da ficha de inscrição, respeitando a quantidade de pontos definidos pela 
Portaria de n.° 610, de 26 de Dezembro de 2011, editada pelo Ministério das Cidades.  

5.1 – Os critérios de pontuação, cujo total atinge 4 (quatro) pontos,  serão os seguintes:

- Mulher responsável pela família sem o cônjuge: (  ) Sim (  ) Não. Se positivo, o critério resulta 1 (um) ponto;
- Residente na cidade de Assis a mais de 10 (dez) anos: (   ) Sim  (  ) Não. Quanto Tempo? ______ Se positivo, o 
critério resulta 1 (um) ponto;
- Beneficiário de: Programa Federal e Estadual: (   ) Sim (   ) Não. Qual? ________ Se positivo, o critério resulta 
1 (um) ponto;
- Reside 3 (três) ou mais pessoas na casa: (   ) Sim   (    ) Não. Quantidade _____. O critério resulta 1 (um) ponto.

5.2 – O critério de cota para idoso e pessoa com deficiência, serão respectivamente da seguinte forma:
- Idoso que reside na casa: (   ) Sim   (   ) Não Idade_____ Data de Nascimento ____/____/____.
Nome: ______________________ CPF ________ RG_____________.
Deficiente que reside na casa: (   ) Sim  (   ) Não Tipo de deficiência ______
Nome: ______________________ CPF ________ RG _____________.

5.3 - Logo após o preenchimento e a avaliação dos pontos, ao interessado será entregue um protocolo de inscrição 
contendo o resultado da pontuação obtida, ressaltando que a validade deste documento ficará completamente 
prejudicada no caso de rasuras, emendas, ou indícios de adulteração.

5.4 – É de inteira responsabilidade do interessado, o acompanhamento de todas as etapas do processo de seleção, 
inclusive os editais posteriormente divulgados pela Prefeitura Municipal de Assis, sendo inadmissível a alegação de 
eventual desconhecimento e / ou ignorância.

5.5 – Durante o preenchimento da Ficha de Inscrição do Programa Minha Casa Minha Vida, o interessado deverá 
informar todos os integrantes da composição familiar, bem como seus números de identificação pessoal (RG e 
CPF/MF), contendo o grau de parentesco, bem como a renda mensal de cada um dos deles, cuja soma resultará 
no total da renda familiar bruta, observando-se o valor inserido no item “2”.

6.- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.

No ato do preenchimento da Ficha de Cadastro, o interessado deverá informar se já possuiu e / ou possui qualquer 
tipo de unidade habitacional e / ou imóvel residencial de sua titularidade, responsabilizando-se pela veracidade da 
afirmação.

6.1 – Essas disposições inerentes ao procedimento de seleção poderá sofrer alterações, desde que respeitados os 
critérios estabelecidos pela Portaria de n.° 610, de 26 de Dezembro de 2011, editada pelo Ministério das Cidades, 
assim como também o princípio da publicidade, viabilizando prazo hábil, nunca inferior a 15 (quinze) dias, para 
possíveis adequações pelos interessados, inclusive no que se refere a juntada de outros documentos, se for o caso.

6.2 – Durante todo o processo de seleção, a Secretaria Municipal de Assistência Social fornecerá toda a informação 
necessária acerca do processo de seleção, desde que seja ao próprio interessado e / ou representante legal com 
poderes especiais, munido do respectivo instrumento de procuração por escrito.

6.3 – Os critérios definidos neste edital foram submetidos, discutidos e ao final aprovados pelo Conselho Municipal 
de Assistência Social, que por sua vez emitirá a devida Resolução.

6.4 – Para todos os fins e efeitos fica considerada área de risco, aquelas que apresentam risco geológico ou de 
insalubridade, tais como, erosão, solapamento, queda e rolamento de blocos de rocha, eventos de inundação, taludes, 
barrancos, áreas declivosas, encostas sujeitas a desmoronamento e lixões, áreas contaminadas ou poluídas, bem 
como outras definidas pela Defesa Civil e / ou Corpo de Bombeiros.

6.5 – Serão utilizados, no que couberem, os conceitos de família, pessoa responsável pela unidade familiar, morador e 
outros previstos na legislação do CADÚNICO, notadamente no Decreto n.° 6.135, de 26 de junho de 2007 e na Portaria 
MDS n.° 376, de 16 de outubro de 2008, publicada no DOU em 20 de outubro de 2008, seção 1, página 89 a 91.
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6.6 – O candidato que omitir informações ou as prestar de forma inverídica, sem prejuízo de outras sanções, deverá 
ser excluído, a qualquer tempo do processo de seleção. 

6.7 - Uma vez preenchida a Ficha de Cadastro, a Prefeitura Municipal de Assis, através da Secretaria Municipal de 
Assistência Social, providenciará a inserção e / ou atualização dos candidatos selecionados, no Cadastro Único 
para Programas Sociais do Governo Federal – CADÚNICO, ressaltando que essas informações serão verificadas 
pela CEF – Caixa Econômica Federal, no momento oportuno, junto ao CADÚNICO; Cadastro de participantes do 
FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço; RAIS – Relação Anual de Informações Sociais; CADMUT – Ca-
dastro Nacional de Mutuários; CADIN – Cadastro Informação de Créditos não Quitados do Setor Público Federal e 
SIACI – Sistema Integrado de Administração da Carteira Imobiliária.

6.8 – Nos casos em que, em qualquer das fases do processo de seleção, for identificada a existência de candidatos 
que não possuam os requisitos exigidos para a participação no programa deverá ser providenciada sua exclusão 
e substituição.

6.9 – Quando a quantidade de candidatos exceder o percentual destinado à cada grupo, incluindo o segmento 
idoso, pessoa deficiente, a seleção e a conseqüente ordem entre os interessados será auferida por meio de sorteio.

7.0 – O preenchimento da Ficha de Inscrição do Programa Minha Casa Minha Vida, não implica garantia em relação 
às unidades habitacionais, eis que as informações inseridas no referido documento, servirão de atualização e / ou 
inserção no banco de dados do CADÚNICO.

Município de Assis, em 14 de Setembro de 2012.

ÉZIO SPERA
Prefeito Municipal

ALCIR BARBOSA GARCIA
Secretário Municipal de Assistência Social 
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