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SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E 
DESENVOLVIMENTO HUMANO

UniDaDe De Direitos HUmanos

RESOLUÇÃO Nº 04/2019

Regimento interno da 1ª Conferência Municipal dos Direitos da  
Pessoa Idosa de Americana

 
Considerando a Resolução nº 42, de 9 de julho de 2018, do Conselho 
Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, que Dispõe sobre a realização 
da 5ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa (5ª CNDPI) e 
dá outras providências, 

Considerando a Resolução nº 25, de 10 de dezembro de 2018, do Con-
selho Municipal do Idoso, que Convoca e regulamenta a realização da 1ª 
Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, 

O Conselho Municipal do Idoso - COMID, no uso de suas atribuições, 
em concordância com o Estatuto do Idoso, Lei Federal 10.741, de 01 
de outubro de 2003, e de acordo com decisão de sua plenária proferida 
durante a reunião ordinária de 11/03/2019, 

RESOLVE:

Art. 1º- Fica aprovado o Regimento interno da 1ª Conferência Municipal 
dos Direitos da Pessoa Idosa de Americana que deverá ser realizada 
em 28 de março de 2019, com o tema: "Os Desafios de Envelhecer no 
Século XXI e o Papel das Políticas Públicas".

Art. 2º- De acordo com a Deliberação nº 002 de 04 de fevereiro de 2019 
do Conselho Estadual do Idoso de São Paulo, a 1ª Conferência Muni-
cipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Americana conta com 01 vaga. 
§ 1º O delegado eleito deverá ter igual número de suplente, obedecida a 
ordem decrescente de votação. 
§ 2º Somente poderá se candidatar como delegado à XVª Conferência 
Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa o delegado presente na plenária 
da etapa Municipal, não sendo admitido eleger pessoas ausentes. 
§ 3º Em caso de empate, será considerado eleito o delegado com idade 
mais elevada. 

Art. 3º- O delegado municipal eleito para participar como delegado da 
Conferência Estadual terá suas despesas de alimentação e hospeda-
gem custeadas pelo Estado e, de transporte, pelo município.

Artigo 4º- O tema da Conferência será abordado em sessão inicial de 
trabalhos, sob forma de palestra, para motivar os posteriores trabalhos 
em grupos, devendo ter a duração máxima de uma hora e trinta minutos. 

Art. 5º- Após a sessão inicial, os participantes (delegados, convidados e 
observadores) serão encaminhados para os trabalhos em grupos, con-
forme definido no ato do credenciamento. 
§ 1º Serão organizados 4 (quatro) grupos de trabalho que deverão tratar 
de cada um dos eixos temáticos, a saber: 
I. Direitos Fundamentais na Construção/Efetivação das Políticas Públi-
cas. Subeixos: Saúde, Assistência Social, Previdência, Moradia, Trans-
porte, Cultura, Esporte e Lazer; 
II. Educação: assegurando direitos e emancipação humana; 
III. Enfrentamento da Violação dos Direitos Humanos da Pessoa Idosa; 
IV. Os Conselhos de Direitos: seu papel na efetivação do controle social 
na geração e implementação das políticas públicas. 
§ 2º Cada grupo de trabalho utilizará o instrumental de deliberação de 
prioridades, relativos ao seu tema. 
§ 3º Ao final dos trabalhos, os participantes deverão definir 5 (cinco) 
prioridades para cada eixo. 
§ 4º Cada grupo de trabalho contará com um facilitador indicado pela 

Comissão Organizadora e deverá escolher um coordenador (preferen-
cialmente uma pessoa idosa) e pelo menos um relator. 
§ 5º O Facilitador terá a atribuição de orientar as discussões e esclarecer 
pontos não compreendidos pelos participantes.
§ 6º O Coordenador terá a atribuição de conduzir os debates, asseguran-
do o uso da palavra a todos os que desejarem. 
§° 7º O Relator terá a atribuição de registrar as conclusões do grupo 
em instrumento próprio fornecido pela Comissão Organizadora, as quais 
serão apresentadas em plenária final, bem como entregar as conclusões 
finais do seu grupo à relatoria do evento. 

Art. 6º- Haverá uma relatoria responsável pela sistematização do Relató-
rio Final da Conferência, a ser encaminhado à Comissão de Relatoria da 
XVª Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa até 30 de abril 
de 2019, por sedex, no endereço Rua Guaianases, nº 1.058, 1º andar, 
São Paulo-SP, CEP 01204-001. 

Art. 7°- A Plenária inicial terá a competência de discutir, apreciar e apro-
var o Regimento Interno e a plenária final terá a competência de discutir, 
apreciar, aprovar ou rejeitar em parte ou na totalidade as conclusões e 
propostas dos grupos de trabalho; bem como de realizar a eleição dos 
Delegados para a XVª Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa Ido-
sa, e de votar os encaminhamentos finais. 
§ 1º A manifestação e/ou intervenção dos membros da Plenária ocorrerá 
mediante prévia inscrição na mesa coordenadora, com tempo máximo 
de 2 (dois) minutos. 
§ 2º As decisões da Plenária serão todas por maioria simples. 
§ 3º Cada delegado terá direito a 1 (um) voto. 
§ 4º As votações na plenária serão feitas com a utilização do crachá de 
identificação. 

Art. 8º- Na apreciação das avaliações e prioridades dos eixos propostos 
pelos trabalhos de grupo, a mesa colocará em discussão e votação, su-
cessivamente, as apresentadas, sendo possível nesta apresentação, a 
solicitação de destaques. 

Art. 9º- Durante a Conferência poderão ser apresentadas moções, que 
deverão conter no mínimo 10% de assinaturas dos delegados presentes, 
as quais deverão ser anexadas aos trabalhos conclusivos dos grupos. 
Parágrafo Único. Somente farão parte do documento final, as moções 
aprovadas em plenária. 

Art. 10- Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizado-
ra e, caso não haja consenso, serão levados à Plenária para apreciação 
e decisão. 

Art. 11- Esta resolução entra em vigor na data da sua aprovação.

Americana, 12 de março de 2019.

GUALTER AMADO
Presidente COMID
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 

PORTARIA Nº 9.579, DE 22 DE MARÇO DE 2019

"Que nomeia Assessor Técnico."

Omar Najar, Prefeito Municipal de Americana, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por lei; 

Considerando o que consta nas Leis nº 5.110, de 23 de novembro de 
2010 e suas alterações, e nº 5.422, de 20 de novembro de 2012,

R E S O L V E :

I - Nomear em comissão, conforme protocolo nº 23.579/2019, GUILHER-
ME LOTTO MAROSTICA, para exercer o cargo de ASSESSOR TÉCNI-
CO.

II - Estabelecer que esta portaria entre em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 22 de março de 2019.

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.

OMAR NAJAR
Prefeito Municipal

JOSÉ EDUARDO DA CRUZ RODRIGUES FLORES 
Secretário Municipal de Administração - Interino

ALEX NIURI SILVEIRA SILVA
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

 

PORTARIA Nº 9.580, DE 25 DE MARÇO DE 2019

"Que revoga e designa em confiança servidores públicos municipais 
concursados."

Omar Najar, Prefeito do Município de Americana, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por lei, e; 

Considerando o que consta nas Leis nº 5.110, de 23 de novembro de 
2010 e suas alterações, e n° 5.130, de 20 dedezembro de 2010, alterada 
pela Lei n° 5.423, de 20 de novembro de 2012;

R E S O L V E :

I - Designar em confiança o servidor público municipal concursado, GUI-
LHERME SUZIGAN LEIS matrícula 15503, no cargo de ENCARREGA-
DO DE SERVIÇOS II, a partir de 1º de março de 2019.

II - Designar em confiança a servidora pública municipal concursada, 
KAROLINE DE MARIA ARRIGHI matrícula 15188, no cargo de ENCAR-
REGADO DE SERVIÇOS III, a partir de 1º de março de 2019.

III - Revogar a designação em confiança do servidor público municipal 
concursado, JARDEL BRASIL, matrícula 11227, retornando ao cargo de 
origem, em 25 de março de 2019.

IV - Estabelecer que esta portaria entre em vigor na data de sua publi-
cação, revogada as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a 
data de ocorrência dos fatos.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 25 de março de 2019.

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.

OMAR NAJAR
Prefeito Municipal

JOSÉ EDUARDO DA CRUZ RODRIGUES FLORES 
Secretário Municipal de Administração - Interino

ALEX NIURI SILVEIRA SILVA
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

 

LEI Nº 6.281, DE 22 DE MARÇO DE 2019

Autor do Projeto de Lei C. M. nº 91/2018 - Poder Legislativo - Vereador 
Vagner Aparecido Malheiros. 

"Dispõe sobre a obrigatoriedade da apresentação de Declaração de Re-
gularidade de Vacinas nos atos de matrícula e rematrícula nas redes 
pública e privada de ensino de Americana."

Omar Najar, Prefeito Municipal de Americana, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal apro-
vou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1º Ficam os pais de crianças e adolescentes em idade de vacinação, 
ou os seus respectivos responsáveis, obrigados a apresentar Declara-
ção de Regularidade de Vacinas do Aluno, nos atos de matrícula e rema-
trícula para a educação infantil e ensino fundamental, nas redes pública 
e privada de ensino de Americana.

Art. 2º A Declaração de Regularidade de Vacinas será válida se emitida 
por unidade pública de atendimento à saúde ou por clínica de imuni-
zação privada que possua registro de vacinação do aluno, atestando 
sua regularidade conforme o calendário nacional de vacinação, e devi-
damente assinada pelo responsável técnico do setor.

§ 1º A Declaração de Regularidade de Vacinas deverá ser emitida nos 
moldes do Anexo Único desta Lei, sem custos, e com validade de 30 
(trinta) dias.

§ 2º Constatando-se, no ato da matrícula e rematrícula, a ausência da 
Declaração de Regularidade de Vacinas obrigatórias e adequadas à ida-
de do aluno, o pai ou responsável deverá apresentar a exigência contida 
nesta Lei, em até 30 (trinta) dias.

Art. 3º Nos casos de ausência ou recusa na apresentação da Declara-
ção de Regularidade de Vacinas durante o processo de efetivação da 
matrícula e rematrícula ou, ainda, existindo divergência em relação às 
informações contidas ao modelo e/ou prazo definidos nesta Lei, o es-
tabelecimento de ensino deverá comunicar formalmente ao Conselho 
Tutelar, nos termos dos artigos 14 e 70 da Lei Federal nº 8.069, de 13 de 
julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Art. 4º Ficam os estabelecimentos de imunização públicos e privados 
obrigados a emitirem a Declaração de Regularidade de Vacinas, atestan-
do as vacinações efetivamente realizadas, conforme determinado pela 
Resolução nº 24, de 8 de março de 2000, publicada pela Secretaria de 
Estado da Saúde de São Paulo.

Parágrafo único. A inobservância aos requisitos dispostos no caput des-
te artigo será passível das penalidades previstas no Código Sanitário do 
Estado de São Paulo.

Art. 5º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no que couber e, 
em especial, à designação do órgão competente à fiscalização.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 22 de março de 2019.

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.
Ref. Prot. PMA nº 17.802/2019.

OMAR NAJAR
Prefeito Municipal

JOSÉ EDUARDO DA CRUZ RODRIGUES FLORES 
Secretário Municipal de Administração - Interino

ALEX NIURI SILVEIRA SILVA
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

 

 
LEI Nº 6.282, DE 22 DE MARÇO DE 2019

 
Autor do Projeto de Lei C. M. nº 10/2019 - Poder Executivo - Omar Najar. 

"Referenda o Termo de Acordo Extrajudicial celebrado com José Carlos 
Mecatti e Lucia Maria Fioretti Mecatti."

Omar Najar, Prefeito Municipal de Americana, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal apro-
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vou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1º Fica referendado o Termo de Acordo Extrajudicial constante do 
"Anexo" à presente lei, celebrado com José Carlos Mecatti e Lucia Maria 
Fioretti Mecatti, para pagamento de reparo de avarias causadas no imó-
vel de sua propriedade localizado na Rua Pernambuco, nº 739, Jardim 
Santana, locado ao Município por força do contrato celebrado em 28 de 
julho de 2009, com vigência até 18 de setembro de 2017.

Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a firmar termos aditivos que 
tenham por objeto ajustes e adequações para a consecução das finali-
dades estabelecidas no artigo 1º desta lei.

Art. 3º As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão 
por conta de dotações consignadas no orçamento vigente, suplementa-
das se necessário.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 22 de março de 2019.

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.
Ref. Prot. PMA nº 21.457/2009.

OMAR NAJAR
Prefeito Municipal

JOSÉ EDUARDO DA CRUZ RODRIGUES FLORES 
Secretário Municipal de Administração - Interino

ALEX NIURI SILVEIRA SILVA
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

 

 
DECRETO Nº 12.196, DE 22 DE MARÇO DE 2019

"Institui procedimento administrativo para análise de projetos e conces-
são de licenças, para os fins que especifica, e dá outras providências."

Omar Najar, Prefeito Municipal de Americana, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por lei;

Considerando o disposto na Lei n° 6.264, de 21 de dezembro de 2018;

Considerando o que consta do processo administrativo PMA nº 
16.970/2019,

D E C R E T A :

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Fica instituído procedimento administrativo para análise de proje-
tos e concessão de licenças, objetivando a: 
I - aprovação de projetos de edificação;
II - expedição de alvarás de construção;
III - expedição de "habite-se" e alvarás de utilização;
IV - expedição de alvarás e certidões de demolição;
V - aprovação de projetos ou planos de parcelamento e aproveitamento 
do solo, para fins urbanos.
Art. 2º Os procedimentos previstos no artigo anterior deverão observar 
as exigências previstas na legislação municipal específica, em especial 
a Lei n° 6.264, de 21 de dezembro de 2018, bem como as disposições 
estabelecidas na legislação federal e estadual, e o previsto neste diplo-
ma.
Art. 3° O processamento e análise dos procedimentos administrativos, 
de que tratam os incisos I a V do art. 1º deste decreto, passarão a ser 
realizados pela Secretaria de Planejamento. 
§ 1º Os servidores responsáveis pelas aprovações serão designados por 
meio de ato normativo a ser expedido pelo Secretário de Planejamento.
§ 2º A análise dos pedidos de emissão de alvará de utilização para o 
desenvolvimento de atividades econômicas, quando houver divergência 
de área sobre o projeto aprovado, ficará sob encargo dos órgãos res-
ponsáveis pela expedição dos alvarás de funcionamento pertinentes à 
atividade.

CAPÍTULO II
DOS PROCEDIMENTOS PARA APROVAÇÃO DE PROJETOS DE EDI-
FICAÇÃO E EXPEDIÇÃO DE ALVARÁS DE CONSTRUÇÃO 
Art. 4º Os requerimentos para aprovação de projetos de edificação e 
para expedição de alvarás de construção deverão ser formalizados con-

forme padrão constante do Anexo I deste decreto, e protocolados na Uni-
dade de Serviços Gerais (Setor de Protocolo) da Prefeitura Municipal.
Art. 5º Após protocolizar o requerimento, o interessado deverá apresen-
tar, por meio do endereço de correio eletrônico aprovacao@americana.
sp.gov.br, as seguintes informações e documentos: 
I - número de protocolo gerado;
II - cópia do requerimento protocolado;
III - 1 (uma) via do projeto simplificado, nos moldes constantes do Anexo 
II deste decreto;
IV - histórico do imóvel ou ficha cadastral;
V - planta cadastral;
VI - restrições urbanísticas;
VII - projetos aprovados das edificações existentes, se houver;
VIII - Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, Registro de Respon-
sabilidade Técnica - RRT ou Termo de Responsabilidade Técnica - TRT;
IX - diretrizes, no caso de edificação em gleba;
X - memoriais e termos necessários, nos termos dos Anexos III a XIV 
deste decreto;
XI - cópia da matrícula atualizada do imóvel;
XII - cópia do instrumento de compra e venda do imóvel (escritura ou 
contrato de compromisso de compra e venda), quando o proprietário do 
imóvel, constante da matrícula, não corresponder à pessoa identificada 
no projeto de edificação;
XIII - cópia da cédula de identidade e do comprovante de inscrição no 
cadastro de pessoas físicas (CPF) do proprietário ou compromissário 
do imóvel;
XIV - comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurí-
dicas (C.N.P.J.), emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, no 
caso de o proprietário ou compromissário do imóvel ser pessoa jurídica;
XV - comprovante de pagamento da(s) taxa(s) para aprovação do proje-
to e/ou expedição do alvará;
XVI - declaração sobre a licença de incorporação de condomínio, se for 
o caso, nos moldes do Anexo XV deste decreto.
§ 1º Os documentos mencionados no inciso IV do caput deste artigo 
(histórico do imóvel ou ficha cadastral) poderão ser obtidos por meio do 
sítio eletrônico http://planejamento.americana.sp.gov.br.
§ 2° No caso de o imóvel figurar em nome de espólio, além dos do-
cumentos mencionados nos incisos do caput deste artigo, deverão ser 
apresentadas cópias da certidão de óbito, da decisão judicial que no-
meou o inventariante, de sua cédula de identidade e inscrição no cadas-
tro de pessoas físicas (CPF).
§ 3° Caso existam divergências entre o projeto de construção e as me-
didas constantes da matrícula do imóvel, deverá ser providenciada a 
retificação do lote, previamente à aprovação do projeto de edificação.
Art. 6° Os pedidos de instalação de edificação provisória e/ou transitória 
(stand de vendas, unidade decorada ou canteiro de obras) em condomí-
nios deverão ser formalizados nos moldes do Anexo XVI deste decreto, 
ficando a análise do pedido de aprovação vinculada ao protocolo do pro-
jeto de edificação do condomínio.
Art. 7º Na elaboração do projeto de edificação, deverão ser demonstra-
dos:
I - planta baixa, em escala adequada, em conformidade com o Anexo II 
deste decreto;
II - implantação em escala adequada, conforme Anexo II deste decreto;
III - projeção de todos os pavimentos distintos, se a edificação possuir 
vários pavimentos;
IV - indicação de sacada, terraços, varandas e garagem.
Art. 8° Para a expedição de alvará de construção dos projetos de edifica-
ções em condomínios, comércio e indústria com área maior que 750m² 
(setecentos e cinquenta metros quadrados), bem como para os projetos 
residenciais multifamiliares acima de 6 (seis) unidades, será exigida a 
apresentação de projeto completo, que deverá ser protocolizado, com 
os documentos necessários, na Unidade de Serviços Gerais (Setor de 
Protocolo) da Prefeitura Municipal.
Art. 9º Os projetos referentes a edificações ou monumentos de relevante 
interesse histórico e cultural para o Município serão previamente anali-
sados pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico e Cultural de 
Americana - CONDEPHAM.
Art. 10. No decorrer da análise dos projetos apresentados, poderão ser 
solicitadas correções, para atendimento à legislação vigente.
§ 1° Caso as correções não sejam atendidas em, no máximo, 3 (três) 
análises, o processo administrativo referente à aprovação do projeto 
será arquivado.
§ 2° O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos projetos que en-
volvam desapropriações ou retificações de áreas, ou análise por outros 
órgãos.
Art. 11. Após atendidas as correções apontadas, o requerente deverá 
solicitar a aprovação de projeto de proteção e combate a incêndios junto 
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ao Corpo de Bombeiros, bem como a expedição das licenças sanitárias, 
ambientais ou emitidas por outros órgãos, que se fizerem necessárias.
Art. 12. Cabe aos profissionais autores dos projetos, bem como aos res-
ponsáveis técnicos, o cumprimento à legislação vigente, bem como a 
aprovação dos projetos junto ao órgão público estadual e federal, se for 
o caso.
Art. 13. Sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas nos arts. 
195 a 210 da Lei n° 6.264, de 21 de dezembro de 2018, a Prefeitura Mu-
nicipal poderá comunicar o Conselho Regional de Engenharia e Agrono-
mia - CREA, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU e o Conselho 
Federal de Técnicos - CFT se for constatada a inobservância da legisla-
ção vigente por parte dos profissionais autores e responsáveis técnicos.

CAPÍTULO III
DOS PROCEDIMENTOS PARA EMISSÃO DE "HABITE-SE" E ALVARÁ 
DE UTILIZAÇÃO
Art. 14. Os requerimentos para emissão de "habite-se" e alvará de uti-
lização deverão ser formalizados conforme padrão constante do Anexo 
XVII deste decreto, e protocolados na Unidade de Serviços Gerais (Setor 
de Protocolo) da Prefeitura Municipal.
§ 1º O requerimento deverá ser acompanhado pelas seguintes informa-
ções e documentos:
I - cópia do comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas 
(CPF) ou Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) do proprietá-
rio ou compromissário do imóvel;
II - cópia da matrícula, escritura ou contrato de compromisso de compra 
e venda do imóvel;
III - todas as plantas aprovadas, em suas vias originais;
IV - projeto de unificação ou de desdobro, se houver;
V - "habite-se", alvarás de utilização e alvarás de funcionamento ante-
riores;
VI - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), com prazo de va-
lidade em vigor;
VII - duas vias de vinculação de garagem / unidade para edificações 
multifamiliares, quando for o caso;
VIII - laudo técnico, conforme Anexo XVIII deste decreto, que deverá ser 
acompanhado de fotos elucidativas do local, demonstrando, no mínimo, 
a fachada frontal, o passeio, a frente, os fundos, as laterais, as áreas 
internas (cozinha, banheiro e lavanderia) e as condições de acessibili-
dade, com Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, Registro de 
Responsabilidade Técnica - RRT ou Termo de Responsabilidade Técni-
ca - TRT, devidamente preenchidas, assinadas e recolhidas;
IX - termo de responsabilidade, subscrito pelo proprietário ou compro-
missário, responsável técnico e autor do projeto, com firmas reconhe-
cidas, atestando que a obra está conforme os parâmetros exigidos na 
legislação edilícia, nos termos do modelo constante do Anexo X deste 
decreto;
X - Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, Registro de Respon-
sabilidade Técnica - RRT ou Termo de Responsabilidade Técnica - TRT 
devidamente preenchidas, assinadas e recolhidas, que contemplem a 
responsabilidade sobre a direção da obra e sobre o laudo de vistoria, nos 
casos de regularização;
XI - planta complementar (croqui), quando houver divergência de área de 
até 5% (cinco por cento) do total aprovado, sendo necessário, em caso 
de divergência acima desse percentual, apresentar a planta aprovada;
XII - licença emitida pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo 
(CETESB), nos casos previstos em lei;
XIII - laudo de vistoria emitido pela Unidade de Vigilância em Saúde, nos 
casos exigidos em lei;
XIV - notas fiscais de serviços referentes à mão de obra aplicada na 
construção (nota fiscal do pedreiro, da empreiteira, etc.);
XV - folhas de pagamento e guias de recolhimento de contribuições pre-
videnciárias e imposto sobre serviços de qualquer natureza, referentes à 
mão de obra assalariada, quando for o caso;
XVI - documento de origem florestal (DOF), fornecido juntamente com a 
nota fiscal da compra de produtos em madeira;
XVII - comprovante de pagamento da taxa de expedição do "habite-se" 
ou alvará de utilização.
§ 2º Fica dispensada a apresentação de Auto de Vistoria do Corpo de 
Bombeiros (AVCB) nos pedidos de "habite-se" para residências unifami-
liares e unidades autônomas de condomínios multifamiliares horizontais.
§ 3° Em se tratando de supressão de áreas, poderá ser aceita planta 
complementar (croqui), com divergência de área superior.
Art. 15. Poderá ser concedido "habite-se" ou alvará de utilização parcial, 
nos seguintes casos:
I - condomínios multifamiliares horizontais: para as áreas comuns, desde 
que o projeto tenha sido aprovado;
II - condomínios multifamiliares horizontais: para as unidades isoladas, 

desde que o projeto tenha sido aprovado e as áreas comuns e de lazer 
já possuam certificado de conclusão da obra;
II - condomínios multifamiliares verticais: para blocos isolados, desde 
que as áreas de lazer e vagas de garagens, em número compatível com 
as unidades para as quais será concedido o certificado de conclusão, 
tenham sido concluídas.
Art. 16. O Município poderá efetuar vistorias no imóvel, a fim de consta-
tar a veracidade das informações constantes dos laudos apresentados, 
podendo, em caso de divergência, indeferir o requerimento de expedição 
do "habite-se" ou alvará de utilização.

CAPÍTULO IV
DA EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE DEMOLIÇÃO
Art. 17. O requerimento para emissão de alvará de demolição deverá 
ser formalizado conforme padrão constante do Anexo XIX deste decreto, 
e protocolado na Unidade de Serviços Gerais (Setor de Protocolo) da 
Prefeitura Municipal.
Parágrafo único. O requerimento deverá ser acompanhado pelas se-
guintes informações e documentos:
I - Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, Registro de Respon-
sabilidade Técnica - RRT ou Termo de Responsabilidade Técnica - TRT 
devidamente preenchidas, assinadas e recolhidas;
II - cópia do carnê de lançamento do imposto sobre a propriedade predial 
e territorial urbana (IPTU);
III - cópia da cédula de identidade e do comprovante de inscrição no 
cadastro de pessoas físicas (CPF) do proprietário ou compromissário 
do imóvel;
IV - comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídi-
cas (C.N.P.J.), emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, no 
caso de o proprietário ou compromissário do imóvel ser pessoa jurídica;
V - comprovante de endereço do proprietário ou compromissário do imó-
vel e do responsável técnico;
VI - histórico cadastral do imóvel;
VII - cópia da planta aprovada e croquis, sendo a demolição total ou 
parcial;
VIII - documento de propriedade do imóvel;
IX - comprovante de pagamento da taxa de alvará de demolição.

CAPÍTULO V
DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS AOS PLANOS E PROJETOS DE 
PARCELAMENTO E APROVEITAMENTO DO SOLO PARA FINS UR-
BANOS
Seção I
Da Emissão de Diretrizes
Art. 18. O interessado em obter aprovação de projeto ou plano de par-
celamento, condomínio ou aproveitamento de gleba, situada no território 
do Município, deverá solicitar preliminarmente a fixação e o traçado de 
diretrizes.
§ 1° Para fins do disposto no caput deste artigo, o interessado deverá 
protocolar requerimento na Unidade de Serviços Gerais (Setor de Proto-
colo) da Prefeitura Municipal, conforme padrão constante do Anexo XX 
deste decreto, acompanhado por:
I - CD com arquivos digitais dos documentos previstos no § 1º do art. 7º 
da Lei n° 6.264, de 2018; e
II - memorial de informações para solicitação de diretrizes, nos termos do 
Anexo XXI deste decreto.
§ 2° O requerimento deverá indicar o endereço de correspondência ele-
trônica que poderá ser utilizado para comunicação sobre os atos referen-
tes à apreciação do projeto ou plano.
Art. 19. Os arquivos apresentados serão analisados no prazo de até 10 
(dez) dias pelos técnicos da Secretaria de Planejamento.
§ 1º Caso necessário, serão encaminhadas ao interessado, por meio 
do correio eletrônico diretrizes@americana.sp.gov.br, as exigências para 
emissão da diretriz, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 10 
deste decreto.
§ 2° Se não houver restrição quanto à documentação apresentada, o 
requerimento será encaminhado, por correspondência eletrônica, ao 
Departamento de Água e Esgoto, à Unidade de Transportes e Sistema 
Viário, à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos e à Secretaria de Meio 
Ambiente, para análise e emissão de pareceres complementares.
§ 3º Quando o pedido de expedição de diretrizes envolver projeto de 
interesse social, além dos órgãos mencionados no parágrafo anterior, os 
documentos deverão ser encaminhados, também, à Secretaria de Habi-
tação e Desenvolvimento Urbano, para a emissão de parecer.
§ 4º No prazo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento da correspon-
dência eletrônica, os órgãos mencionados nos §§ 2º e 3º deste artigo 
deverão analisar os documentos encaminhados, elaborar o parecer es-
pecífico e enviá-lo, por meio eletrônico, à Secretaria de Planejamento.
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§ 5º Havendo pareceres favoráveis e estando os arquivos enviados em 
conformidade com a legislação vigente, a Secretaria de Planejamento 
encaminhará correspondência eletrônica ao interessado, autorizando a 
juntada, no processo administrativo, dos documentos relacionados no § 
1º do art. 7º da Lei n° 6.264, de 2018.
§ 6° Desde que atendidas todas as formalidades do processo, a Secre-
taria de Planejamento terá um prazo de 5 (cinco) dias para a emissão da 
certidão de diretriz solicitada, mediante o pagamento do preço público 
respectivo. 
Seção II
Dos Projetos Urbanísticos
Art. 20. Após a expedição das diretrizes, o interessado poderá apresen-
tar plano ou projeto urbanístico para aproveitamento de gleba, retalha-
mento de gleba, divisão de gleba, desmembramento de gleba, loteamen-
to ou condomínio.
Subseção I
Dos procedimentos para retalhamento de gleba, divisão de gleba, des-
membramento de glebas, condomínios, unificação e modificação de lo-
tes
Art. 21. Para fins de retalhamento de gleba, divisão de gleba, desmem-
bramento de glebas, condomínios, unificação e modificação de lotes, o 
interessado deverá protocolar o requerimento pertinente na Unidade de 
Serviços Gerais da Prefeitura Municipal (Setor de Protocolo), acompa-
nhado por um CD com arquivos digitais dos documentos previstos na Lei 
n° 6.264, de 2018, para a respectiva modalidade.
§ 1º O requerimento deverá indicar o endereço de correspondência ele-
trônica que poderá ser utilizado para comunicação sobre os atos referen-
tes à apreciação do projeto ou plano.
§ 2º O projeto deverá ser apresentado na extensão "DWG". 
§ 3º Após análise do projeto urbanístico, o interessado será comunicado, 
por meio do correio eletrônico loteamento@americana.sp.gov.br, sobre 
eventuais exigências a serem atendidas nos termos da legislação em 
vigor, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 10 deste decreto.
§ 4º Estando os arquivos apresentados em conformidade com a legis-
lação vigente, a Secretaria de Planejamento encaminhará correspon-
dência eletrônica ao interessado, autorizando a juntada, no processo 
administrativo, dos documentos relacionados na Lei n° 6.264, de 2018, 
referentes ao projeto ou plano solicitado.
§ 5º Para a aprovação de projeto de condomínio, o mesmo será enca-
minhado aos demais órgãos competentes para emissão de parecer, no 
prazo de até 15 (quinze) dias.
§ 6º Desde que atendidas todas as formalidades do processo, a Secreta-
ria de Planejamento terá um prazo de 15 (quinze) dias para emissão da 
aprovação, mediante o pagamento da taxa ou preço público respectivo. 
Subseção II
Dos procedimentos para parcelamento do solo, na forma de loteamento
Art. 22. Para fins de aprovação prévia de projeto ou plano de loteamento, 
o interessado deverá protocolar o requerimento pertinente na Unidade 
de Serviços Gerais da Prefeitura Municipal (Setor de Protocolo) acom-
panhado por um CD com arquivos digitais dos documentos previstos no 
art. 21 da Lei n° 6.264, de 2018.
§ 1º O requerimento deverá indicar o endereço de correspondência ele-
trônica que poderá ser utilizado para comunicação sobre os atos referen-
tes à apreciação do projeto.
§ 2º O projeto deverá ser apresentado na extensão "DWG". 
§ 3º Os documentos deverão ser analisados no prazo de 10 (dez) dias 
pelos técnicos da Secretaria de Planejamento.
§ 4° Caso necessário, serão encaminhadas ao interessado, por meio do 
correio eletrônico loteamento@americana.sp.gov.br, as exigências para 
aprovação do projeto ou plano, aplicando-se, no que couber, o disposto 
no art. 10 deste decreto.
§ 5° Se não houver restrição quanto à documentação apresentada, o 
requerimento será encaminhado, por correspondência eletrônica, ao 
Departamento de Água e Esgoto, à Secretaria de Meio Ambiente, à Uni-
dade de Transportes e Sistema Viário, à Secretaria de Obras e Serviços 
Urbanos, à Secretaria de Meio Ambiente e, quando for o caso, aos de-
mais órgãos competentes, para análise e emissão de pareceres.
§ 6º Quando se tratar de plano ou projeto de loteamento de interesse 
social, além dos órgãos mencionados no parágrafo anterior, os docu-
mentos deverão ser encaminhados, também, à Secretaria de Habitação 
e Desenvolvimento Urbano, para a emissão de parecer.
§ 7º No prazo de 10 (dez) dias a contar do recebimento da correspon-
dência eletrônica, os órgãos mencionados nos §§ 5º e 6º deste artigo 
deverão analisar os documentos encaminhados, elaborar o parecer es-
pecífico e enviá-lo, por meio eletrônico, à Secretaria de Planejamento.
§ 8º Havendo pareceres favoráveis e estando os arquivos enviados em 
conformidade com a legislação vigente, a Secretaria de Planejamento 
encaminhará correspondência eletrônica ao interessado, autorizando a 

juntada, no processo administrativo, dos documentos relacionados no 
art. 21 da Lei n° 6.264, de 2018.
Art. 23. Após a aprovação prévia do loteamento e emissão dos certifi-
cados pelos demais órgãos estaduais e federais, o interessado deverá 
protocolar, na Unidade de Serviços Gerais (Setor de Protocolo) da Pre-
feitura Municipal, requerimento com a documentação indicada no art. 22 
da Lei n° 6.264, de 2018, para aprovação definitiva do loteamento, no 
prazo de até 30 (trinta) dias.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 24. Quando houver substituição do responsável técnico nos procedi-
mentos tratados por este decreto, deverão ser justificados os motivos da 
alteração, apresentando-se novo termo de responsabilidade, conforme 
padrão constante do Anexo X deste diploma.
Art. 25. Os requerimentos para emissão de alvará de funcionamento, 
renovação de alvará de construção, certidão de área cadastrada, alvará 
de reforma, bem como para cancelamento de planta e fornecimento de 
segunda via de projetos aprovados ou alvarás, deverão ser instruídos 
com o projeto aprovado e demais documentos solicitados, na forma do 
Anexo XIX deste decreto.
Art. 26. A Secretaria de Planejamento solicitará ao Departamento de 
Água e Esgoto, à Unidade de Transportes e Sistema Viário, à Secre-
taria de Meio Ambiente, à Secretaria de Habitação e Desenvolvimento 
Urbano e à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos a indicação de um 
técnico para participação no trabalho conjunto e acompanhamento dos 
processos administrativos para a aprovação de projetos e expedição de 
licenças, na forma estabelecida por este decreto.
§ 1º Os técnicos serão nomeados em ato normativo próprio, editado pelo 
Prefeito Municipal.
§ 2º A Secretaria de Planejamento convocará os técnicos nomeados, 
sempre que necessário, para avaliar o andamento dos processos admi-
nistrativos e realizar deliberações conjuntas, que serão formalizadas nos 
respectivos processos.
Art. 27. Os despachos de indeferimento deverão ser fundamentados, 
mediante a indicação dos dispositivos legais não atendidos.
§ 1° Os pareceres e manifestações técnicas deverão conter a completa 
identificação dos subscritores responsáveis.
§ 2° As notificações para atendimento às exigências técnicas deverão 
compreender as exigências formuladas pelos diversos órgãos que se 
manifestarem sobre os projetos ou expedição de licenças.
Art. 28. Fica revogado o Decreto n° 7.520, de 30 de janeiro de 2008.
Art. 29. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzin-
do efeitos a partir de 2 de abril de 2019.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 22 de março de 2019.

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.
obs: Os anexos mencionados no presente decreto, estão disponíveis 
para consulta, na Secretaria de Administração e no site da Prefeitura 
Municipal de Americana.

OMAR NAJAR
Prefeito Municipal

JOSÉ EDUARDO DA CRUZ RODRIGUES FLORES 
Secretário Municipal de Administração - Interino

ALEX NIURI SILVEIRA SILVA
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

 

 
 

LICITAÇÕES

EDITAL DE SUSPENSÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2019

 Processo nº 73.886/2018

OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BRIN-
QUEDOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO"

A Prefeitura Municipal de Americana torna público que fica SUSPENSA 
a presente licitação para readequação do Edital.
 
Eu, Luciane Carloni, matrícula nº 11.215 conferi o presente. Eu, José 
Eduardo da Cruz Rodrigues Flores, Secretário de Administração Interi-
no, autorizei a publicação oficial. 
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Americana, 26 de Março de 2019.
 
 
 
 

PORTARIA Nº 9.581, DE 26 DE MARÇO DE 2019

“Constitui Comissão de Seleção destinada a processar e julgar o creden-
ciamento que tem por objeto a escolha de organizações da sociedade ci-
vil para celebração de parcerias com a Administração Pública Municipal, 
envolvendo a execução de ofertas educacionais no segmento CRECHE, 
nos termos da Lei Federal n° 13.019, de 31 de julho de 2014”.

Omar Najar, Prefeito Municipal de Americana, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por lei; 

Considerando o disposto no artigo 30, VI da Lei Federal n° 13.019, de 
31 de julho de 2014, com as alterações introduzidas pela Lei Federal n° 
13.204, de 14 de dezembro de 2015;ww

Considerando, ainda, o que consta do processo administrativo PMA pro-
tocolizado sob n° 24.314, de 22 de março de 2019,

R E S O L V E :

I - Constituir Comissão de Seleção destinada a processar e julgar o cre-
denciamento que tem por objeto a escolha de organizações da socie-
dade civil para celebração de parcerias com a Administração Pública 
Municipal, envolvendo a execução de ofertas educacionais, nos termos 
da Lei Federal n° 13.019, de 31 de julho de 2014.

II - Nomear, para compor a referida Comissão, os seguintes membros:

- Cláudia Neves Grillo;
- Conceição Aparecida Ventura Mondin;
- Karina Olivato;
- Kely Cristina Ribeiro Nadin;
- Maria de Lourdes Padilha;
- Veridiana Totti Menuzzo.

III - Estabelecer que esta portaria entre em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 26 de março de 2019.

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.

OMAR NAJAR
Prefeito Municipal

JOSÉ EDUARDO DA CRUZ RODRIGUES FLORES 
Secretário Municipal de Administração - Interino

ALEX NIURI SILVEIRA SILVA
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
SOCIAL DOS SERVIDORES 

MUNICIPAIS DE AMERICANA
 

PORTARIA AMERIPREV Nº 006, DE 26 DE MARÇO DE 2019

"Que designa a Dra. Sara Cristiane Pinto, Assessor de Gabinete, para 
responder pela Procuradoria Jurídica do Instituto de Previdência Social 
dos Servidores Municipais de Americana - AMERIPREV."

JOAQUIM PEDRO MELLO DA SILVA, Superintendente do Instituto de 
Previdência Social dos Servidores Municipais de Americana - AMERI-
PREV, designado pela Portaria nº 8.505 de 16 de novembro de 2.016 e; 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei em especial pela 
Lei Municipal nº 5.111, de 23 de novembro de 2010, que criou o Regime 
Próprio de Previdência Social - RPPS do Município e o Instituto de Pre-
vidência Social dos Servidores Municipais de Americana - AMERIPREV,

Considerando que atualmente a contratação de um procurador jurídico 
seria onerosa para o Instituto tendo em vista o volume de trabalho a ser 
exercido;

R E S O L V E:
I - Designar a senhora SARA CRISTIANE PINTO, OAB/SP nº 243.609, 

para acumular a função de Procurador Jurídico do Instituto de Previdên-
cia Social dos Servidores Municipais de Americana - AMERIPREV.
II - O exercício desta acumulação não onerará os cofres do Instituto, não 
havendo despesas decorrentes desta nomeação.
III - Estabelecer que esta portaria entre em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário em especial a Portaria 
016/2016.

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Americana 
- AMERIPREV, aos vinte e seis dias do mês de março do ano de dois mil 
e dezenove (26/03/2019).

Americana, 26 de março de 2019

JOAQUIM PEDRO MELLO DA SILVA
Superintendente do AMERIPREV

VIVIAN CRISTINA LAFOLGA RUIZ
Diretora Administrativa

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E 
ESGOTO

 

ATO Nº 581, DE 26 DE MARÇO DE 2019
"Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor 

de R$ 14.000.000,00."

Marcos Eduardo Morelli, Diretor Administrativo do Departamento de 
Água e Esgoto, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 
1.258/73 e suas alterações posteriores,

R E S O L V E:

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional no valor de R$ 14.000.000,00, su-
plementar ao orçamento vigente baixado pela Lei nº. 6.242, de 05/12/18, 
e Decreto nº 12.197, de 22/03/2019, destinado ao reforço da seguinte 
dotação orçamentária:

03 - Departamento de Água e Esgoto
031701 - Diretoria e Dependência

01-3.3.71.70-17.512.892.111- Fonte 04 - Aplicações diretas R$ 50.000,00
10-3.3.90.39-17.512.892.112 - Fonte 04 - Aplicações diretas R$ 
12.950.000,00
30-3.3.90.40-17.512.892.112 - Fonte 04 - Aplicações diretas R$ 
1.000.000,00

Total da Suplementação: R$ 14.000.000,00

Art. 2º O crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recur-
so proveniente da anulação parcial da dotação abaixo:

03 - Departamento de Água e Esgoto
031701 - Diretoria e Dependência

32-4.4.90.51-17.512.891.023 - Fonte 04 - Aplicações diretas 
R$14.000.000,00

Total da Anulação: R$ 14.000.000,00

Art. 3º Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.

Americana, 26 de março de 2019

MARCOS EDUARDO MORELLI
Diretor Administrativo

 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/19

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº16761/2018

OBJETO: Aquisição de veículo utilitário zero quilômetro, miniescava-
deira e carretas para transporte de máquinas, conforme quantidades e 
especificações constantes no Termo de Referencia.
Data da Realização: 09/04/2019
Início da Sessão Pública: 9h
Local: Rua dos Estudantes, 333, Bairro Cordenonsi
Fones: (19) 3471 2904 / 2914 Fax: (19) 3471 2948
Email: adm@daeamericana.com.br
O Edital está disponível através do site: www.daeamericana.com.br link: 
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Editais e Licitações: Pregões

Americana, 26 de março de 2019

FERNANDO BRYAN FRIZZARIN
Chefe da Divisão de Administração

 

 
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1918/2019

OBJETO: Registro de Preços para Contratação de empresa especializa-
da para a execução de serviços de sondagem à percussão, a serem exe-
cutados em diversas áreas do município de Americana, à medida que 
surgir a necessidade da elaboração de projetos de engenharia no âmbito 
do saneamento básico (água e esgoto) por parte da Autarquia, conforme 
quantidades e especificações constantes no Termo de Referência.
EMPRESA VENCEDORA:
CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA ME
LOTE 1: R$ 72.892,50
OBS.: Tornamos público à adjudicação pelo Pregoeiro à mencionada 
licitante e a homologação do procedimento licitatório pelo Diretor Geral.

Americana, 26 de março de 2019

FERNANDO BRYAN FRIZZARIN
Chefe da Divisão de Administração
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