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  LEI Nº 5.715, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2.012.

                               Proj. Lei nº 054/2.012 – Autoria Poder Executivo - Prefeito Municipal Dr. Ézio Spera

Autoriza o Poder Executivo a celebrar Termo de Convênio com o Clube de Cadeira de Rodas “João Leão de Carvalho” para os fins que especifica.

  O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ASSIS:
  Faço saber que a Câmara Municipal de Assis aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar Termo de Convênio com o Clube de Cadeira de Rodas “João Leão de 
Carvalho”, visando o repasse de R$10.000,00 (dez mil reais), para aquisição de cadeiras de rodas e outros equipamentos necessários para 
atendimento dos usuários, nos termos da minuta que fica fazendo parte integrante da presente Lei.
 
Art. 2º -  Os recursos para atendimento das despesas com o Convênio são os constantes da Lei nº 5.602, de 13 de Dezembro de 2.011, 
que dispõe sobre o Orçamento Anual do Município, na seguinte dotação orçamentária:

02 PODER EXECUTIVO
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
02.04.06 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
DOTAÇÃO 2188-335041-  Contribuições ............R$ 10.000,00

Art. 3º -   Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

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

                       Prefeitura Municipal de Assis, em 13 de Dezembro de 2.012.

ÉZIO SPERA
Prefeito Municipal

  MÁRCIO AURÉLIO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Governo e Administração

                                   Publicada no Departamento de Administração, em 13 de Dezembro de 2.012.

“MINUTA”    

 TERMO DE CONVÊNIO N° ......./2012

Termo de convênio que entre si celebram o Município de Assis e o Clube da Cadeira de Rodas “João Leão de Carvalho”, objetivando repasse 
à entidade.

            Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE ASSIS, com Paço Municipal à Avenida Rui Barbosa, n° 926, Centro, nesta 
cidade, inscrito no CNPJ sob o n° 46.179.941/0001-35, aqui representada pelo Prefeito Municipal Dr. ÉZIO SPERA, brasileiro, casado, 
médico, portador do R.G. n° 5.637.165, e do CPF/MF n° 299.654.389-00, doravante denominada de CONVENENTE e de outro o CLUBE 
DA CADEIRA DE RODAS “JOÃO LEÃO DE CARVALHO”, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 0196918/0001-45, com sede na Travessa Campo 
Santo, em Assis, aqui representada pelo SR. AREF SABEH, brasileiro, casado, portador do R.G. n° 6.664.462 e CPF/MF 187.429.398-87, 
doravante denominad simplesmente de CONVENIADO, autorizados pela Lei Municipal n° .......... de .......  de .......................... 2.012  e pela Lei 
Orgânica do Município de Assis, celebram entre si o presente TERMO DE CONVÊNIO que será regido pelas cláusulas e condições seguintes, 
além das disposições legais aplicáveis.

CLÁUSULA PRIMEIRA
Do Objeto

 O presente convênio tem por objeto a cooperação mútua entre os partícipes visando o repasse financeiro no valor de R$10.000,00 
(dez mil reais) pelo CONVENENTE para aquisição de cadeiras de rodas e outros equipamentos a serem  usados pelos necessitados, pelo 
CONVENIADO.    
    
CLÁUSULA SEGUNDA
Das Obrigações

            DO CONVENIADO:
       
I-       Movimentar os recursos financeiros em conta específica e aplicar a referida verba, única e exclusivamente, para os fins aludidos no 
presente Convênio, obedecendo, para tanto a legislação pertinente à devida prestação de contas;

II- Prestar contas dos recursos financeiros utilizados, instruído por ofício de encaminhamento, relatório da prestação de contas, 
cópias das notas fiscais, balancete financeiro, extratos bancários, sendo vedada a apresentação de recibos e encaminhada pela CONVENIADO 
ao CONVENENTE, até 31/01/2.013, para encarte nos autos do processo correspondente e exame da Secretaria da Fazenda.

§ 1º-  No caso de não utilização total ou parcial dos recursos recebidos, fica a CONVENIADO obrigada a restituir o valor remanescente 
no prazo fixado para a prestação de contas, devendo encaminhar, imediatamente, a guia respectiva ao CONVENENTE.

§ 2º-  O CONVENENTE informará ao CONVENIADO sobre eventuais irregularidades encontradas na prestação de contas, as quais 
deverão ser sanadas no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da comunicação, aplicando-se o mesmo procedimento do 
parágrafo anterior, no caso de recolhimento de valores utilizados indevidamente.

DO CONVENENTE: 

Efetuar o repasse ao CONVENIADO do auxílio financeiro discriminado na Cláusula 1ª, deste Termo;

Fiscalizar a aplicação do recurso financeiro bem como a execução do objeto.

CLÁUSULA TERCEIRA
Dos Recursos Financeiros

 Os recursos financeiros para arcar com as despesas de responsabilidade do C0NVENENTE, fixadas no presente Termo de 
Convênio correrão à conta da dotação orçamentária, abaixo relacionada:

02 PODER EXECUTIVO
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
02.04.06 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
DOTAÇÃO  2188 – 335041 - Contribuições.................................R$   10.000,00

CLÁUSULA QUARTA
Do repasse do recurso

 O auxílio financeiro, de responsabilidade do CONVENENTE, será repassado em parcela única no valor de R$10.000,00 (dez 
mil reais), após a assinatura do presente Termo, onde será emitido cheque em nome do CONVENIADO, a qual deverá efetuar a retirada junto 
a Tesouraria Municipal.

CLÁUSULA QUINTA
Da Vigência

O Convênio terá vigência a partir da data de sua assinatura e se estenderá até o final do exercício de 2.012.

CLÁUSULA SEXTA
Da Denúncia e Rescisão

O presente Termo poderá:

I- ser denunciado, mediante notificação prévia, por consenso dos partícipes ou desinteresse unilateral de qualquer deles, com 
antecedência mínima de 10 (dez) dias; ser rescindindo por qualquer dos partícipes por infração legal das obrigações assumidas.

Parágrafo Único- A rescisão não desobriga ao CONVENIADO da prestação de contas e devolução das quantias recebidas, quando for o caso. 

CLÁUSULA SÉTIMA
Da Ação Promocional

Em qualquer ação promocional relacionada com o objetivo o presente convênio será, obrigatoriamente, destacada a participação do CON-
VENENTE e do CONVENIADO.

CLÁUSULA OITAVA
Do Foro

Fica eleito o Foro da Comarca de Assis/SP, para dirimir quaisquer dúvidas que surgirem da execução do presente Termo. 
          
E, por estarem de acordo, firmam o presente, em 3 (três) vias de igual efeito e teor, na presença de 2 (duas) testemunhas, que abaixo subscrevem.
Prefeitura Municipal de Assis em _____ de ____________ de 2012.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

_______________
    ÉZIO SPERA

Prefeito Municipal

CLUBE DA CADEIRA DE RODAS

____________________
    AREF SABEH
       Presidente

Testemunhas:
1ª______________________________     2ª____________________________

CIC:      CIC:
RG:      RG:

    
LEI Nº 5.716, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2.012.

                            Proj. Lei nº 108/2.012 – Autoria Vereador – João Antonio Binato Junior

Dispõe sobre denominação de Rua Rodolfo Jaschke à Rua “9-A” do Loteamento “Portal São Francisco”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ASSIS:

Faz saber que a Câmara Municipal de Assis aprova e ele sanciona a seguinte Lei:
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Art. 1º -  A Rua “9-A”, localizada no Loteamento “Portal São Francisco”, passa a denominar-se Rua “Rodolfo Jaschke”.

Art. 2º - A placa indicativa do nome da via pública deverá ser fixada no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da promulgação da 
presente Lei, conforme o que dispõe a Lei nº 095, de 10 de agosto de 1.992.

Art. 3º - As despesas decorrentes com a execução da presente Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas 
se necessário.

Art. 4º -     Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

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

  Prefeitura de Assis, em 13 de Dezembro de 2.012.

ÉZIO SPERA
Prefeito Municipal

  MÁRCIO AURÉLIO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Governo e Administração

Publicada no Departamento de Administração, em 13 de Dezembro de 2.012.

   LEI Nº 5.717, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2.012.

                                       Proj. Lei nº 114/2.012 – Autoria Vereador – Célio Francisco Diniz

   Institui o “Dia Municipal de Conscientização, Prevenção e Combate ao Diabetes” e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ASSIS:

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

Art. 1º - Fica instituída no Município de Assis, no dia 14 de novembro de cada ano, “O dia Municipal de Conscientização, Prevenção e  
Combate  ao Diabetes” 

Art. 2º - O município durante este dia deverá realizar através  da Secretaria Municipal da Saúde e Secretaria Municipal da Educação 
em parceira com Associação de Pais e Mestre das unidades escolares, ONGS, Associações, Entidades, FEMA (Fundação Educacional de 
Assis), FAC (Fundação Assisense de Cultura) e Autarquia Municipal de Esportes e demais órgãos públicos ou privados, atividades, palestras, 
orientações, e demais atos que visem conscientizar e prevenir os riscos da diabetes em nossa população.   

Art. 3º - O público a ser atingido por estas campanhas serão os estudantes, os pais, os servidores públicos municipais, e demais 
membros da municipalidade.

Art. 4º -  Durante todo o ano, o município ainda poderá realizar outras campanhas e atividades para dar continuidade a conscientização, 
prevenção e combate ao tema.

Art. 5º - Fica a Prefeitura Municipal obrigada a editar normas complementares de regulamentação quanto a execução e fiscalização 
no prazo da promulgação desta lei.

Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrário.

      Prefeitura de Assis, em 13 de Dezembro de 2.012.

ÉZIO SPERA
Prefeito Municipal

  MÁRCIO AURÉLIO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Governo e Administração

Publicada no Departamento de Administração, em 13 de Dezembro de 2.012.

          LEI Nº 5.718, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2.012.

                                             Proj. Lei nº 115/2.012 – Autoria Vereador – Célio Francisco Diniz

Institui a “Semana Municipal de Conscientização, Prevenção e Combate a Diabetes na Infância e Adolescência” e dá providências correlatas.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ASSIS:

Faz saber que a Câmara Municipal de Assis aprova e ele sanciona a seguinte Lei:
  
Art. 1º - Fica instituída no Município de Assis, no período compreendido entre os dias 11 a 17 de Novembro de cada ano, a “ Semana 
Municipal de Conscientização, Prevenção e  Combate  a Diabetes na Infância e Adolescência”.
Art. 2 - O município durante este dia deverá realizar através  da Secretaria Municipal da Saúde e Secretaria Municipal da Educação 

em parceira com Associação de Pais e Mestre das unidades escolares, ONGS, Associações, Entidades, FEMA (Fundação Educacional de 
Assis), FAC (Fundação Assisense de Cultura) e Autarquia Municipal de Esportes e demais órgãos públicos ou privados, atividades, palestras, 
orientações, e demais atos que visem conscientizar e prevenir os riscos da diabetes na infância e na adolescência.

Art. 3º - O público a ser atingido por estas campanhas serão os  estudantes, os pais, os servidores públicos municipais, e demais 
membros da municipalidade.

Art. 4º -  Durante todo o ano, o município ainda poderá realizar outras campanhas e atividades para dar continuidade a conscientização, 
prevenção e combate ao tema.

Art. 5º - Fica a Prefeitura Municipal obrigada a editar normas complementares de regulamentação quanto a execução e fiscalização 
no prazo da promulgação desta lei.

Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrário.
      Prefeitura de Assis, em 13 de Dezembro de 2.012.

ÉZIO SPERA
Prefeito Municipal

 

 MÁRCIO AURÉLIO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Governo e Administração

Publicada no Departamento de Administração, em 13 de Dezembro de 2.012

          
LEI Nº 5.719, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2.012.

Proj. Lei nº 118/2.012 – Autoria Vereador – Arlindo Alves de Sousa

Altera dispositivo da Lei Municipal nº 5.653, de 31 de maio de 2012, que “estabelece as hipóteses de impedimento para nomeação, designação 
ou contratação, em comissão, de funções, cargos e empregos na administração pública direta e indireta do Município”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ASSIS:

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

Art. 1º - O inciso VIII do artigo 1º da Lei Municipal nº 5.653, de 31 de maio de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação:
           “Art. 1º.     ..............

VIII –       os que forem condenados em ação de improbidade administrativa, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão 
judicial colegiado, cuja condenação determine o ressarcimento ao erário público e seja fundamentada na ocorrência de enriquecimento ilícito 
do agente”.
Art. 2º -   Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Prefeitura de Assis, em 13 de Dezembro de 2.012.

ÉZIO SPERA
Prefeito Municipal

 

 MÁRCIO AURÉLIO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Governo e Administração

Publicada no Departamento de Administração, em 13 de Dezembro de 2.012.

    DECRETO Nº 6.217, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2.012.

Concede “Medalha do Mérito Cívico de Assis” ao Doutor Marcos Andrade de Pádua.

                     ÉZIO SPERA, Prefeito do Município de Assis, no uso de suas atribuições legais e em especial aos dispositivos da Lei n° 4.621, 
de 21 de junho de 2005 e,

    considerando   o trabalho excepcional em prol da saúde e a dedicação  aos munícipes assisenses  pelo DOUTOR MARCOS 
ANDRADE DE PÁDUA,   
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                    D E C R E T A:

Art. 1º -       Fica concedida ao ilustre cidadão DOUTOR MARCOS ANDRADE DE PÁDUA a “Medalha do Mérito Cívico de Assis”, pelos 
relevantes serviços prestados   ao Município 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 12 de Dezembro de 2.012.

ÉZIO SPERA
Prefeito Municipal

MÁRCIO AURÉLIO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

Publicado no Departamento de Administração, em 12 de Dezembro de 2.012

                              DECRETO Nº 6.218, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2.012.

                                                                  Dispõe sobre nomeação do Conselho  
                                                                  Municipal do Idoso.

               ÉZIO SPERA, Prefeito do Município de Assis, no uso de suas atribuições legais e, conforme dispositivos da  Lei Municipal  nº 3.979, 
de 11 de Dezembro de 2.000 e modificada através das Leis nº 5.153, de 16 de Junho de 2.008, nº 5.359, de 28 de Fevereiro de 2.010 e nº 
5.527, de 05 de Maio de 2.011,
                   
                D E C R E T A:

Art. 1º -  Fica nomeado o Conselho Municipal do Idoso, com mandato de 12 de dezembro de 2.012 a 11 de Dezembro de 2.014,  com a 
seguinte composição:

                Representantes do Poder Público: 
                
a)  Representante da Secretaria Municipal de Assistência Social:
 Titular:   Denise Fernandes Carvalho
 
b)  Representante do Fundo Social de Solidariedade
 Titular:    César Augusto Nunes de Brito

c)  Representante da Secretaria Municipal de Saúde:
  Titular:   Cristiane Silveira Bussinati

d) Representante da Secretaria Municipal da Educação:
  Titular:   Eliane Rorato
 
e)  Representante da Secretaria Municipal de Obras e  Planejamento
  Titular:   José Joaquim Fernandes Toco Buchi
 
f)  Representante da Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos
  Titular:  Emerson Dias Paião

g)  Representante da Diretoria Regional da Educação do Estado:
   Titular:   Cecília Munhoz
 
h)  Representante da UNESP- Universidade Estadual Paulista
  Titular:   Carina Alexandra Rondini
  
i)  Representante da Secretaria Estadual da Segurança Pública
 Titular:   Sônia Rodrigues Spera

j)  Representante da Secretaria Estadual de Relações do Trabalho – SERT

   Titular :  Marcos Felício Samponi

                   Representantes da Sociedade Civil:

a) Representantes de instituições de Longa Permanência devidamente estabelecidas no Município de Assis:

Titular : José Almiro Binato

Titular : Maria Cristina Bermejo Pinto
Titular: Daiane Vieira dos Santos

b) Representantes dos Movimentos Sociais:
     
 Titular: Paulo Roberto Aguiar
     Titular:José Benedito Teixeira

c) Representante do Conselho Municipal da Saúde:
 
 Titular : Iolanda Barbosa dos Santos Pereira

Representantes do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência:

     Titular: Nilce Margarida Carpentieri

d) Representante dos usuários devidamente matriculado em Universidade aberta à 3ª idade, localizada  no Município de Assis:

 Titular : Antônio João Paulino Donato

e) Representante do Conselho Estadual de Segurança – CONSEG:
    
Titular : Célia de Carvalho Oliveira Penço

f) Representante das Universidades Particulares de Assis:
     
 Titular : Andréia  Guiotti  Jordão

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 12 de Dezembro de 2.012.

EZIO SPERA
Prefeito Municipal

MÁRCIO AURÉLIO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Governo e Administração

Publicado no Departamento de Administração, em 12 de Dezembro de 2.012

           DECRETO Nº 6.219, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2012.

 
Estabelece normas relativas ao encerramento da execução orçamentária e financeira dos órgãos da administração direta e indireta para o 
levantamento do Balanço Geral do Município, referente ao exercício de 2012, e dá outras providências correlatas.

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

                  considerando que o encerramento do exercício financeiro e o conseqüente levantamento do Balanço Geral do Município constituem 
providências cujas formalizações devem ser prévia e adequadamente ordenadas;

                  considerando que os procedimentos pertinentes a tais providências devem ser cumpridos de maneira uniforme e rigorosamente, 
de acordo com os prazos fixados nos dispositivos dos artigos de 34 a 39, da Lei nº 4320/64, artigo 7º, da Lei nº 8666/93 e da  Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal;

                  DECRETA:

 Art. 1º -  As requisições de compra de bens e serviços somente poderão ser efetuadas até o dia 15 de dezembro do corrente 
exercício  sendo que a partir desta data não se procederão mais empenhos, salvo em casos especiais, ouvindo-se previamente o Secretário 
Municipal da Fazenda e autorizados pelo Senhor Prefeito Municipal.

  § 1º  -      Excluem-se do disposto no caput deste artigo os dispêndios referentes às despesas emergenciais, as decorrentes de caráter 
continuado e as vinculadas à manutenção do ensino e ações e serviços de saúde.

            § 2º -     As compras de mercadorias e serviços que não forem realizadas até 15/12/2012 terão seus empenhos anulados automaticamente.

§ 3º  -      Os órgãos responsáveis pelo recebimento dos materiais e serviços terão o prazo fixado no parágrafo 2º, para entregar 
os documentos fiscais no Departamento de Material e Patrimônio, que os encaminhará ao Departamento de Contabilidade para o devido 
processamento.

Art. 2º -    Todos os empenhos ordinários de despesas de pequeno valor que não forem liquidados no corrente exercício serão anulados e, 
para serem empenhados no exercício de 2013, deverão ser objeto de nova requisição.
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          Parágrafo Único - Os empenhos em contas de créditos adicionais plurianuais, não liquidados até 30/12/2012 serão cancelados nesta 
data e os saldos desses créditos serão reabertos no exercício de 2013, procedendo ao empenhamento dos valores que foram cancelados.
 
Art. 3º -  Os precatórios judiciais que se encontram parcelados serão empenhados e   inscritos em restos a pagar.
Art. 4º -     As despesas inscritas em Restos a Pagar poderão ser pagas a partir do primeiro dia útil do exercício de 2013, conforme 
programação financeira e cronograma de desembolso.
Art. 5º -    Os créditos da fazenda municipal, de natureza tributária, ou não, se não arrecadados até o encerramento do exercício, serão 
inscritos, na forma da legislação própria em dívida ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez.
Art. 6º  - Os Órgãos da administração indireta do Município deverão entregar até o dia 15 de janeiro de 2013  à Secretaria da Fazenda, 
órgão responsável pela contabilidade do Município, os dados contábeis do encerramento do exercício para elaboração e entrega do RREO e 
RGF junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Secretaria do Tesouro Nacional e a transmissão dos arquivos para o Audesp.
Art. 7º  -     Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 8º -      Revogam-se as disposições em contrário.
                   Prefeitura Municipal de Assis, em 13 de Dezembro de 2012.

ÉZIO SPERA
Prefeito Municipal

MÁRCIO AURÉLIO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Governo e Administração

Publicado no Departamento de Administração em 13 de Dezembro de 2.012.

   DECRETO Nº 6.220 DE  14 DE DEZEMBRO 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 Fazenda Taquaral, 
pertencente à Vilma Saconi Paulon, Magda Paulon e Lisiane Paulon, destinada à melhoria do sistema viário, assim descrita:
 
ÁREA “A” = 3.105,31 m² ou 0,310531 ha. 
LOCAL: Fazenda Taquaral – Água do Alheiro e Água do Pavão
PROPRIETÁRIOS: Vilma Saconi Paulon, Magda Paulon, e, Lisiane Paulon.

DESCRIÇÃO:
Um imóvel rural, composto de parte da matrícula de n.° 16.219, designado “ÁREA-A”, situado na Fazenda Taquaral, na Água do Pavão, neste 
distrito município e comarca de Assis, dentro das seguintes divisas e confrontações: “Inicia-se no ponto “A-1”, localizado no vértice formado entre 
a divisa da “GLEBA-B” com a divisa da propriedade de Sandra Cristina Andrade Ferezin e seu marido Rogério Cabianca Ferezin – Matrícula 
n.º 42.057 (outrora Hugo Jordan), do ponto “A-1”,  segue por rumo de 40°25’ NW e distância de 15,96 m até o ponto “B”, confrontando-se com 
a propriedade de Sandra Cristina Andrade Ferezin e seu marido Rogério Cabianca Ferezin – Matrícula n.º 42.057 (outrora Hugo Jordan); daí, 
segue, por rumo  de 29°36’ NE e distância de 46,10 m, até o ponto “C”, confrontando-se com a propriedade de José Roberto Longhini e, Luis 
Antonio Longhini – M/54.483; daí, segue, por rumo de 25°35’ NE e distância de 30,00 m, até o ponto “D”, confrontando-se com a propriedade 
de José Roberto Longhini; e, Luis Antonio Longhini – M/54.483; daí segue por rumo de 27°22’ NE e distância de 37,90 m, até o ponto “E”, 
confrontando-se com a propriedade de José Roberto Longhini e Luis Antonio Longhini – M/54.483; daí, segue, por rumo de 33°30’ NE e distância 
de 53,80 m, até o ponto “F”, confrontando-se com a propriedade de José Roberto Longhini; e, Luis Antonio Longhini – M/54.483,   localizado  
na  margem  esquerda  da Rodovia Raposo Tavares SP-270; daí, segue por rumo de 35°30’ SE e distância de 65,46 m, até o ponto “F-1”, 
confrontando-se com a rodovia Raposo Tavares SP-270; daí segue por rumo 54°30’ SW e distância de 15,00 m, até o ponto “A-3”, confrontando-
-se com a “GLEBA-B”; daí segue em curva com raio de 27,00 m, e desenvolvimento de 54,20 m, até o ponto “A-2”, confrontando-se com a 
“GLEBA-B”;  daí segue por rumo de 29°29’ SW e distância de 107,31 m, até o ponto “A-1”, confrontando-se com a “GLEBA-B”, origem dessa 
descrição abrangendo uma área de 3.105,31 m² ou 0,310531 ha originário da Matrícula n.º 16.219”. 

Parágrafo Único - A área descrita no “caput”, encontra-se destacada no desenho n.º 6.133,  Memorial Descritivo e Avaliação 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 14 de Dezembro de 2.012.

ÉZIO SPERA
Prefeito Municipal

MÁRCIO AURÉLIO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Governo e Administração

Publicado no Departamento de Administração, em 14 de Dezembro de 2.012


