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ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 7.078, DE 16 DE NOVEMBRO DE 
2016.

RICARDO PINHEIRO SANTANA, 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 1941,

D E C R E T A:

Art. 1º-  Ficam declaradas de utili-

dade pública a fim de serem desapropriadas por 

via amigável ou judicial, áreas de terrenos situa-

das na SP-333, pertencente à PAULO ATHALIBA, 

destinadas às obras e serviços de duplicação da 

pista e melhorias da SP-333, assim descrita:

ÁREA A1

MATRÍCULA (ORIGEM): 23.592

ÁREA : 1.969,72 m²

LOCAL: SP 333

PROPRIETÁRIO: PAULO ATHALIBA

DESCRIÇÃO:

 Inicia-se no ponto A, situado junto 

a faixa de servidão de domínio do DER, Km 

505+698,80m, e deste segue em reta confron-

tando com a faixa de domínio do DER (Rodovia 

SP-333), numa distância de 141,68 metros, até 

encontrar o ponto B; deste ponto deflete à direita 

e segue em reta confrontando com a propriedade 

de José Quiente ou sucessores, numa distância 

de 15,20 metros, até encontrar o ponto C; deste 

ponto deflete à direita e segue em reta confron-

tando com área remanescente, designada Área 

A, pertencente a Paulo Roberto Athaliba, numa 

distância de 144,40 metros, até encontrar o ponto 

D; deste ponto, deflete a direita e segue em reta, 

confrontando com área designada Área B1 numa 

distância de 16,90 metros, até encontrar o ponto 

A, origem desta descrição, encerrando uma área 

de 1.969,72m², de acordo com o desenho nº 6.333 

folhas 01 e 02, elaborados pelo Departamento de 

Planejamento e Projetos da Prefeitura Municipal 

de Assis.

 ÁREA B1 

 

 LOCAL: Rodovia Miguel Jubran - SP 

333 – Município de Assis - SP PROPRIETÁRIO: 

Paulo Roberto Athaliba 

 MATRÍCULA (ORIGEM): 19.661

 ÁREA: 1.321,89 m² 

 

 DESCRIÇÃO: 

 Inicia-se no ponto A1, situado junto 

a faixa de servidão de domínio do DER, Km 

505+590m, e deste segue em reta confrontan-

do com a faixa de domínio do DER (Rodovia 

SP-333), numa distância de 108,80 metros, até 

encontrar o ponto A; deste ponto deflete à direita 

e segue em reta confrontando com a área desig-

nada Área A1, numa distância de 16,90 metros, 

até encontrar o ponto D; deste ponto deflete à 

direita e segue em reta confrontando com área 

remanescente, designada Área B, pertencente a 

Paulo Roberto Athaliba, numa distância de 50,74 

metros, até encontrar o ponto D1; deste ponto, 

deflete a esquerda e segue em reta, confrontando 

com área remanescente designada Área B numa 

distância de 24,21 metros, até encontrar o ponto 

D2; deste ponto deflete a direita e segue em reta, 

confrontando com a Estrada Municipal ASS-457, 

numa distância de 28,78m até encontrar o ponto 

A1, origem desta descrição, encerrando uma área 

de 1.321,89m², de acordo com o desenho nº 6.333 

folhas 01 e 02, elaborados pelo Departamento de 

Planejamento e Projetos da Prefeitura Municipal 

de Assis.

 ÁREA A (REMANESCENTE)

 

 LOCAL: Rodovia Miguel Jubran - SP 

333 – Município de Assis - SP PROPRIETÁRIO: 

Paulo Roberto Athaliba 

 MATRÍCULA (ORIGEM): 23.592 

 ÁREA: 10.380,28 m² 

 

 DESCRIÇÃO: 

  Inicia-se no ponto D, 

situado na intersecção da área designada Área 

A1, a área remanescente designada Área A, a 

área remanescente designada Área B e a área 

designada Área B1, e deste segue em reta con-

frontando com a área designada Área A1, numa 

distância de 144,40 metros, até encontrar o ponto 

C; deste ponto deflete à direita e segue em reta 

confrontando com a propriedade de José Quiente 

ou sucessores, numa distância de 102,26 metros, 

até encontrar o ponto C1; deste ponto, deflete 

a direita e segue em reta, confrontando com a 

Estrada Municipal ASS-457 numa distância de 

134,95 metros, até encontrar o ponto D3; deste 

ponto deflete a direita e segue em reta, confron-

tando com a área remanescente designada Área 

B, numa distância de 42,10 metros, até encontrar 

o ponto D, origem desta descrição, encerrando 

uma área de 10.380,28m², de acordo com o de-

senho nº 6.333 folhas 01 e 02, elaborados pelo 

Departamento de Planejamento e Projetos da 

Prefeitura Municipal de Assis

 ÁREA B (REMANESCENTE)

 

 LOCAL: Rodovia Miguel Jubran - SP 

333 – Município de Assis - SP PROPRIETÁRIO: 

Paulo Roberto Athaliba 

 MATRÍCULA (ORIGEM): 19.661 

 ÁREA: 1.343,11 m² 

 

 DESCRIÇÃO: 

 Inicia-se no ponto D2, situado na 

intersecção da Estrada Municipal ASS- 457, a 

área designada Área B1 e a área remanescente 

designada Área B, e deste segue em reta con-

frontando com a área designada Área B1, numa 

distância de 24,21 metros, até encontrar o ponto 

D1; deste ponto deflete à direita e segue em reta 

confrontando com a área designada Área B1, 

numa distância de 50,74 metros, até encontrar 

o ponto D; deste ponto deflete à direita e segue 

em reta, confrontando com área remanescente 

designada Área A, numa distância de 42,10 

metros, até encontrar o ponto D3; deste ponto, 

deflete a direita e segue em reta, confrontando 

com a Estrada Municipal ASS-457 numa distân-

cia de 61,22 metros, até encontrar o ponto D2, 

origem desta descrição, encerrando uma área de 

1.343,11m², de acordo com o desenho nº 6.333 

folhas 01 e 02, elaborado pelo Departamento de 

Planejamento e Projetos da Prefeitura Municipal 

de Assis.

Parágrafo Único – As áreas descritas no 

caput encontram-se destacadas no desenho nº. 

6.333 e memoriais descritivos que fazem parte 

integrante deste Decreto, elaborados pelo Depar-

tamento de Planejamento e Projetos da Prefeitura 

Municipal de Assis.

Art. 2º-  Este Decreto entrará em 
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vigor na data de sua publicação.

Art. 3º-  Revogam-se as disposi-

ções em contrário.

Prefeitura Municipal de Assis, em 16 de 

novembro de 2016.

RICARDO PINHEIRO SANTANA

Prefeito Municipal

FERNANDO SPINOSA MOSSINI

Secretário Municipal de Governo e 

Administração

Publicado no Departamento de Adminis-

tração, em 16 de novembro de 2016.

Diga não

as DROGAS DISQUE

DENÚNCIA

COLABORE COM A POLÍCIA

DENUNCIE
Sigilo

ABSOLUTO

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Convênio nº 
10/2016.

CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL 

DE ASSIS, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL 

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; CONVENIADA: 

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSIS - SIM, 

OBJETO: Acrescentar ao valor total do convê-

nio, previsto na cláusula terceira, dos recursos 

financeiros oriundos da fonte municipal o valor 

de R$20.000,00 (vinte mil reais); FICHA: [02.09] 

Secretaria Municipal de Assistência Social; 

[02.09.03] Fundo Municipal de Assistência Social 

– Média Complexidade; 08.244.00043.2.080 – 

Subvenção a Entidades com rec. do Município; 

335043 – Subvenções Sociais; 8562 – Fonte 

1-Tesouro, VALOR - R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais); FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única 

(Municipal); Fundamentação Legal: Lei Orgânica 

da Assistência Social n.˚ 8.742/1993; da Política 

Nacional de Assistência Social; da Lei Municipal 

n.˚ 4.535 de 05 de janeiro de 2005; da Lei Mu-

nicipal nº 6.140, de 18 de Dezembro de 2015.

Assis (SP), em 11/11/2016.

RICARDO PINHEIRO SANTANA

Prefeito Municipal


