
DECRETO N° 6.402, DE 18 DE 
SETEMBRO DE 2013.

Regulamenta a Lei nº 5.344, de 29 de de-
zembro de 2009, que disciplina a concessão 
de isenção parcial, total ou temporária aos 
proprietários de imóveis residenciais, sujei-
tos a tributação do IPTU (Imposto Sobre a 
Propriedade Predial e Territorial).

RICARDO PINHEIRO SANTANA, Prefeito 
do Município de Assis, no uso de suas 
atribuições legais e considerando os dispo-
sitivos da Lei nº 5.344, de 29 de Dezembro 
de 2.009, que disciplina a concessão de 
isenção parcial, total ou temporária aos 
proprietários de imóveis residenciais, sujei-
tos a tributação do IPTU (Imposto Sobre a 
Propriedade Predial e Territorial).

D E C R E T A:
Art. 1º-  O reconhecimento pela Secreta-
ria Municipal de Fazenda dos pedidos de 
isenção do pagamento do Imposto sobre 
Propriedade Predial e Territorial Urbana – 
IPTU fica condicionado às regras estabele-
cidas neste Decreto, devendo a concessão 
do beneficio ser requerida anualmente, no 
exercício anterior á vigência do beneficio.

§1º-  Anualmente, deverá o interessado 
renovar o pedido de isenção apresentando 
cópia de toda documentação exigida até o 
ultimo dia útil do mês de novembro de cada 
exercício, a falta de apresentação do pedido 
instruídos com os documentos necessários, 
cancela o beneficio.
 
§2º-  Para o cumprimento do disposto 
neste artigo, fica a Secretaria Municipal de 
Fazenda autorizada a expedir Resoluções, 
Instruções Normativas e formulários próprios 
para os pedidos de isenção de IPTU.

Art. 2°- Farão jus à concessão do bene-
fício de isenção do IPTU os contribuintes 
que se enquadrarem em uma ou mais 
hipóteses elencadas na Lei nº 5.344, de 29 
de dezembro de 2009, Lei nº 2.167, de 17 
de Setembro de 1982, tendo como requisito 
obrigatório à moradia no imóvel objeto do 
pedido.

§1º- A análise do enquadramento dos 
contribuintes beneficiados com a isenção 
do pagamento do IPTU será procedida pelo 
Departamento Técnico Cadastral, mediante 
despacho fundamentado, à vista da docu-
mentação apresentada.

§2º- O funcionário que recepcionar 

os documentos ficará encarregado da 
conferência e despacho do processo para 
o deferimento do chefe de Divisão do De-
partamento Técnico Cadastral, nos casos 
de duvida serão encaminhados ao Diretor 
de Departamento para manifestação.

Art. 3º- Em anexo ao requerimento deverá 
ser juntado cópia dos documentos compro-
batório da situação de enquadramento do 
contribuinte. 
Art. 4º- Entende-se por doença grave as 
seguintes moléstias:
I- AIDS (Síndrome da Imunodeficiência 

Adquirida)
II- Alienação mental
III- Cardiopatia grave
IV- Cegueira
V- Contaminação por radiação
VI- Doença de Paget em estados avança-

dos (Osteíte deformante)
VII- Doença de Parkinson
VIII- Esclerose múltipla
IX- Espondiloartrose anquilosante
X- Fibrose cística (Mucoviscidose)
XI- Hanseníase
XII- Nefropatia grave
XIII- Hepatopatia grave 
XIV- Neoplasia maligna
XV- Paralisia irreversível e incapacitante
XVI- Tuberculose ativa

Parágrafo Único. Os casos de doença grave 
somente terão o beneficio durante o trata-
mento da doença.

Art. 5º- Os pedidos de isenção do IPTU 
deverão ser instruídos com os seguintes 
documentos:

§ 1º- Se a condição para isenção do 
IPTU for decorrente de deficiência física do 
proprietário do imóvel ou tenha portador de 
deficiência física, ou doença grave sob sua 
responsabilidade ou dependência.

a) Requerimento;
b) Cópia da cédula de identidade e do 

CPF do (a) requerente e dos morado-
res do imóvel;

c) Declaração firmada pelo (a) requerente 
de que possui apenas um imóvel neste 
Município e de que o mesmo é utilizado 
como sua residência efetiva;

d) Cópia do laudo médico subscrito por 
órgão de saúde oficial deste Município 
ou ente superior, que deverá ser expe-
dido no exercício do requerimento do 
beneficio;

e) Declaração da entidade através do 
qual o deficiente possui assistência;

f) Copia do CRV, nos casos que possua 
veiculo automotor;

g) Copia das contas de energia, água, 
telefone (dos últimos três meses).

§ 3º- Se a condição para isenção do IPTU 
for para aposentado ou pensionistas:

a) Requerimento;

b) Cópia da cédula de identidade (RG) e 
do CPF do (a) requerente e de todos 
moradores da residência;

c) Declaração firmada pelo (a) requerente 
de que possui apenas um imóvel neste 
Município e de que o mesmo é utilizado 
como sua residência efetiva;

d) Numero do beneficio, cópia do cartão 
do beneficio e ou extrato bancário da 
conta que recebe o beneficio;

e) Copia do CRV, nos casos que possua 
veiculo automotor;

f) Copia das contas de energia, água, 
telefone (dos últimos três meses).

§ 4º- Se a condição para isenção do 
IPTU for para viúvos (as):

a) Requerimento;
b) Cópia da cédula de identidade (RG) e 

do CPF do (a) requerente e de todos 
moradores da residência;

c) Declaração firmada pelo (a) requerente 
de que possui apenas um imóvel neste 
Município e de que o mesmo é utilizado 
como sua residência efetiva;

d) Comprovação de rendimentos (extrato 
bancário, holerite, carteira de trabalho);

e) Para o profissional autônomo, cópia 
das 3 (três) últimas guias de recolhi-
mento previdenciário;

f) Copia do CRV, nos casos que possua 
veiculo automotor;

g) Copia das contas de energia, água, 
telefone (dos últimos três meses).

§ 5º- Se a condição para isenção do IPTU 
for por pontuação até 18 pontos:

a) Requerimento;
b) Cópia da cédula de identidade (RG) e 

do CPF do (a) requerente e de todos 
moradores da residência;

c) Declaração firmada pelo (a) requerente 
de que possui apenas um imóvel neste 
Município e de que o mesmo é utilizado 
como sua residência efetiva;

d) Comprovação de rendimentos (extrato 
bancário, holerite, carteira de trabalho);

e) Para o profissional autônomo, cópia 
das 3 (três) últimas guias de recolhi-

mento previdenciário;
f) Copia do CRV, nos casos que possua 

veiculo automotor;
g) Copia das contas de energia, água, 

telefone (dos últimos três meses).

Art. 6º- Nos casos de indeferimento do 
pedido, o contribuinte deverá ser notificado 
por escrito ou via edital, para tomar ciência 
e dentro no prazo legal de 15 (quinze) dias, 
poderá interpor pedido de reconsideração ao 
Secretário Municipal de Fazenda, nos autos 
do mesmo processo de isenção, desde que 
seja devidamente fundamentado, ficando 
facultada a juntada de outros documentos 
que julgar pertinente à defesa de seus inte-
resses.

Art. 7º- Deferido o pedido de isenção, o 
contribuinte será notificado para comparecer 
à Secretaria Municipal de Fazenda – Setor 
de Cadastro Imobiliário para recebimento do 
Certificado Declaratório de Isenção.

Parágrafo Único. Encerrado o processo de 
pedido de isenção, será ele arquivado.

Art. 8º-  Este Decreto entra em vigor na 
data de sua publicação.

Art. 9º-  Revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Assis, em 18 de 
setembro 2013.

RICARDO PINHEIRO SANTANA
Prefeito Municipal

FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e 

Administração
Publicado no Departamento de Admi-
nistração, em 18 de setembro de 2013.

PORTARIA Nº 28.812/2013

RICARDO PINHEIRO SANTANA, Prefeito do 
Município de Assis, no uso de suas atribui-
ções legais, e Considerando que o servidor 
municipal JOAQUIM EVANGELISTA DE 
SOUZA, conta com 31 (trinta e um) anos, 08 
(oito meses) e 08 (oito dois) dias de tempo de 
contribuição conforme certidões expedidas 
pela Prefeitura Municipal de Assis e INSS 
com 70 (setenta) anos de idade; conside-
rando a solicitação efetuada pelo servidor 
requerendo aposentadoria compulsória; 
considerando os documentos constantes no 
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processo de aposentadoria     nº 054/2013 do 
Instituto de Previdência dos Servidores Pú-
blicos do Município de Assis –ASSISPREV;  
considerando parecer jurídico exarado ao 
final do referido Processo que deferiu pela 
concessão de aposentadoria ao servidor,
   
RESOLVE:
Conceder aposentadoria compulsória, com 
proventos proporcionais a 31/35 avos ao 
servidor JOAQUIM EVANGELISTA DE 
SOUZA, nos termos do artigo 40, § 1º, in-
ciso II da Constituição Federal, sendo que 
seus proventos serão calculados com base 
na Referência 20-C, no cargo de Ajudante 
de Serviços, acrescido de 27,63% de Adi-

cional de Tempo de Serviço e Sexta parte, 
retroagindo seus efeitos a partir de 04 de 
Agosto de 2013.

Prefeitura Municipal de Assis, em 02 de 
Setembro de 2013.

RICARDO PINHEIRO SANTANA
Prefeito Municipal

FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e 

Administração

CARLOS SÉRGIO DIAS PAIÃO
Diretor Presidente - Assisprev

A Comissão Municipal Organizadora para Coordenar o Processo Seletivo e de Atribuição          
para Concessão de Bolsas de Estudos sob forma de estágio, no uso de suas atribuições 
legais conforme Decreto Municipal nº 6.294/2013, torna pública a  16ª sessão de atribuição 
para preenchimento de vagas de Bolsista Estagiário do ano de 2013, que acontecerá na 
seguinte conformidade.

DIA: 19/09/2013

HORÁRIO: 14H30
CURSOS: Fisioterapia / Nutrição / Pedagogia / Psicologia

HORÁRIO: 15H30
CURSOS: Artes / Ciências Biológicas / Comunicação Social / Filosofia / Geografia / História 
/ Letras / Matemática

HORÁRIO: 16H30
CURSO: Arquitetura / Engenharia Civil 

LOCAL: Secretaria Municipal da Educação
(Av. Getúlio Vargas, 740, Vila Nova Santana, Assis-SP)

VAGAS PARA ATRIBUIÇÃO

FISIOTERAPIA / NUTRIÇÃO / PEDAGOGIA / PSICOLOGIA: 05 VAGAS
Nº NOME .............................................................................RG OBSERVAÇÃO
155 EMILENE DINIZ .............................................40.523.261-5 -
156 LUCIANA ALVES DE SOUSA .........................30.825.471-5 -
157 HERIDIANE DA SILVA CLARO ......................40.944.042-5 -
158 BRUNA CAROLINE DE SOUZA LIMA ...........47.753.754-6 -
159 TALITA BARREIROS JORGE ............................41.129.376 -

ARTES / CIENCIAS BIOLÓGICAS / COMUNICAÇÃO SOCIAL / FILOSOFIA / GEOGRAFIA 
/ HISTÓRIA / LETRAS / MATEMÁTICA: 11 VAGAS

Nº NOME .............................................................................RG OBSERVAÇÃO
91 MATHEUS DE OLIVEIRA LOPES PINHEIRO 41.402.825-9 -
92 ANA LUIZA DE OLIVEIRA SILVA ................... 30.421.825-X -
93 EDUARDO PERES DOS SANTOS ................40.746.028-7 -
94 MARIA LAURA GARCIA DA SILVA .................40.512.290-1 -
95 SUELEM SABRINA GARCIA DOS SANTOS .44.915.270-4 -
96 CAMILLE ALESSANDRA SIMOES ............... 48.905.657-X -
97 GRAZIELA ANGELITA SCALABRIN ..................55.495.761 -
98 NAYARA CAROLLINE SOUZA DO AMARAL 43.574.804-X -
99 EDUARDO FERNANDO RAMOS ..................46.360.404-0 -
100 NATHÁLIA AUGUSTO BATISTA .....................48.869.045-6 -
101 LARISSA JULIELLE SÍPOLI ...........................40.489.797-6 -
102 JADER ALMEIDA LUDUVIG ..........................43.150.087-3 -
103 ANNE CAROLINE PLANK .............................49.665.100-6 -
104 GISELE AVELINO DA COSTA ...........................46.234.214 -
105 TACIANE TORRES  ...................................... 48.717.365-X -
106 SAMANTA MELO ZIBORDI ............................48.632.253-1 -
107 JAQUELINE JULIANI ALVES .........................49.745.220-0 -

ARQUITETURA / ENGENHARIA CIVIL: 01 VAGA
Nº NOME .............................................................................RG OBSERVAÇÃO
04 DENISE LAIOLA DOS SANTOS ....................32.752.018-8 -
05 KAREN BEATRIZ GONÇALVES ....................12.489.836-6 -
06 CLÁUDIA SIERRA MENEGUETI ....................46.234.149-5 -

Assis, 17 de setembro de 2013.

_________________________________
COMISSÃO DE ATRIBUIÇÃO

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

DIÁRIO OFICIAL DE

ASSIS
E X P E D I E N T E Secretário de Governo e Administração

Fernando Spinosa Mossini

Diagramação, Impressão e Distribuição:
J. Marquezini e Filhos LTDA.
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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. 
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