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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
  

PORTARIA Nº 9.939, DE 31 DE JANEIRO DE 2020

"Que exonera servidora comissionada."

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

R E S O L V E :
I - Exonerar, conforme protocolo nº 9.643/2020, a servidora comissio-
nada CAROLINA MAIARA BARBIERI DOMINGOS, matrícula 916857, 
do cargo de ASSESSOR DE GABINETE DO SECRETÁRIO, em 31 de 
janeiro de 2020.

II - Estabelecer que esta portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário, especialmente a Portaria nº 
9.747, de 3 de julho de 2019.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 31 de janeiro de 2020.
Publicado na mesma data na Secretaria de Administração e na Secreta-
ria de Negócios Jurídicos   

OMAR NAJAR
PREFEITO MUNICIPAL
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SECRETÁRIO MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

JOSÉ EDUARDO DA CRUZ RODRIGUES FLORES
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PORTARIA Nº 9.940, DE 3 DE FEVEREIRO DE 2020

"Que nomeia Assessor de Diretor de Unidade."

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, 5.130, de 20 dedezembro de 2010, alterada pela Lei n° 5.423, de 
20 de novembro de 2012, e a Lei 6.313, de 10 de junho de 2019;

Considerando o que consta no procedimento administrativo nº 
9.818/2020,

R E S O L V E :
I - Nomear em comissão JÚLIA SANCHES BAPTISTA, para exercer o 
cargo de ASSESSOR DE DIRETOR DE UNIDADE.
II - Estabelecer que esta portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 3 de fevereiro de 2020.

Expediente

Diagramação

Diário Oficial do Município de Americana  
www.americana.sp.gov.br

Unidade de Imprensa e Comunicação 
Avenida Brasil, 85 - Centro - Americana 

E-mail: diario.oficial@americana.sp.gov.br  

Administração
Omar Najar - Prefeito 

Jornalista responsável
Maria Eduarda Gazzetta  

MTB 86.705 / Matrícula 16821

O conteúdo publicado é de inteira responsabilidade de seus emissores: Órgãos Públicos, Entidades, demais interessados. 
Qualquer dúvida ou outra solicitação de errata deverá ser encaminhada diretamente ao órgão emissor. 

Diário oficial

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração e na Secreta-
ria de Negócios Jurídicos   
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PORTARIA Nº 9.941, DE 3 DE FEVEREIRO DE 2020

"Autoriza o servidor público a dirigir veículos oficiais ou que estejam à 
disposição do Município de Americana."

José Eduardo da Cruz Rodrigues Flores, Secretário de Administração 
- Interino da Prefeitura Municipal de Americana, no uso de suas atribui-
ções legais, e;

Considerando o disposto no Decreto nº 7.449, de 30 de novembro de 
2007, com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 8.437, de 17 de 
junho de 2010,

RESOLVE:
Art. 1º Fica o servidor público, Fábio Sgarzi Batista, matrícula nº 
16941, RG/SSP/SP nº 13226154, CPF/MF nº 074.904.418-70, CNH 
nº 03882189410, autorizado a dirigir veículos oficiais ou que estejam à 
disposição do Município de Americana, exclusivamente para atividades 
específicas de suas funções, prestadas ao Serviço Público Municipal.

Art. 2º A autorização de que trata esta Portaria é outorgada em caráter 
temporário, obrigando-se o servidor a respeitar o disposto no artigo 2º do 
Decreto nº 7.449, de 30 de novembro de 2007.

Art. 3º Estabelecer que esta portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação e revoga as disposições em contrário, ficando expressamente 
estabelecido que a presente portaria ficará automaticamente revogada 
se e quando o servidor público tiver extinto ou rescindido o contrato de 
trabalho com a Municipalidade.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 3 de fevereiro de 2020. 
Publicado na mesma data na Secretaria de Administração. 
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LEI Nº 6.401, DE 31 DE JANEIRO DE 2020

Autor do Projeto de Lei C. M. nº 186/2019 - Poder Executivo - Omar 
Najar. 

"Autoriza o Poder Executivo a conceder remissão de créditos tributários 
e isenção do pagamento do imposto sobre serviços de qualquer nature-
za (ISSQN), incidente sobre eventos realizados no Município de Ameri-
cana, em favor da Fundação Pio XII - Hospital do Câncer de Barretos, 
nos termos que especifica."

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 Fica o Poder Executivo autorizado a conceder isenção do paga-
mento do imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISSQN) inci-
dente sobre eventos realizados no Município de Americana, em favor da 
Fundação Pio XII - Hospital do Câncer de Barretos, inscrita no CNPJ sob 
nº 49.150.352/0001-12.

Art. 2º Os responsáveis pela realização dos eventos deverão protocolar 
requerimento dirigido ao Secretário Municipal de Fazenda, solicitando o 
benefício e informando o tipo e o local de realização do evento, a forma 
de cobrança pelo acesso, com os respectivos preços, bem como os ser-
viços prestados por terceiros, que serão realizados de forma voluntária, 
sem remuneração.

Art. 3º O benefício fica condicionado, sempre e em qualquer caso, à 
comprovação, pelos organizadores do evento, da efetiva destinação de, 
no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) da receita bruta apurada, 
englobando bilheteria e vendas antecipadas, para a Fundação Pio XII.

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder remissão dos cré-
ditos tributários, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, 
referentes ao imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISSQN) inci-
dente sobre os eventos de que trata esta Lei, que tenham sido realizados 
em até 90 (noventa) dias antes de sua publicação, desde que observa-
das as condições especificadas em seus arts. 2º e 3º.

Parágrafo único. A remissão prevista neste artigo abrange o principal, 
correção monetária, juros e demais acréscimos previstos em Lei, auto-
rizando o Poder Executivo a promover os respectivos cancelamentos. 

Art. 5º As benesses previstas nesta Lei não compreendem a obrigação 
de pagamento de tributos devidos sobre os serviços remunerados de 
terceiros, especialmente, em relação à retenção na fonte, dos tributos 
municipais.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revo-
gadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 31 de janeiro de 2020.

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração e na Secreta-
ria de Negócios Jurídicos. 

Ref. Prot. PMA nº 85.601/2019.

OMAR NAJAR
PREFEITO MUNICIPAL

ALEX  NIURI SILVEIRA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

JOSÉ EDUARDO DA CRUZ RODRIGUES FLORES
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LEI Nº 6.402, DE 31 DE JANEIRO DE 2020

Autor do Projeto de Lei C. M. nº 161/2019 - Poder Executivo - Omar 
Najar. 

"Dispõe sobre o Serviço de Acolhimento Familiar de Crianças e Adoles-
centes em situação de afastamento temporário do convívio com a família 
de origem, denominado Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora."

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:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Fica instituído no Município de Americana o Serviço de Acolhi-
mento Familiar de Crianças e Adolescentes em situação de afastamento 
temporário do convívio com a família de origem, denominado Serviço 
de Acolhimento em Família Acolhedora, como parte inerente da política 
de atendimento à criança e ao adolescente, atendendo ao que dispõe 
a Política Nacional de Assistência Social no âmbito do Sistema Único 
de Assistência Social - SUAS; à garantia dos direitos da criança e do 
adolescente previstos na Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990; 
ao Plano Nacional e à Política Municipal de Promoção, Proteção e De-
fesa do Direito da Criança e do Adolescente à convivência Familiar e 
Comunitária.

Art. 2º O Serviço Família Acolhedora constitui-se na guarda de crianças 
ou adolescentes por famílias previamente cadastradas no Serviço e ha-
bilitadas, residentes no Município de Americana, que tenham condições 
de recebê-las e mantê-las condignamente, garantindo a manutenção 
dos direitos básicos necessários ao processo de crescimento e desen-
volvimento, oferecendo meios necessários à saúde, educação e alimen-
tação, com acompanhamento direto da Assistência Social e da Vara da 
Infância e da Juventude da Comarca de Americana. 

Art. 3º Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I - criança, a pessoa com idade inferior a 12 (doze) anos;

II - adolescente, a pessoa com idade entre 12 (doze) e 18 (dezoito) anos 
incompletos.

Art. 4º Para os efeitos desta Lei, compreende-se por crianças e adoles-
centes em situação de privação temporária do convívio com a família 
de origem aqueles que tenham seus direitos ameaçados ou violados, 
em caso de abandono, negligência, maus tratos, ameaça e violação dos 
direitos fundamentais por parte dos pais ou responsáveis; destituição 
de guarda ou tutela; suspensão ou perda do poder familiar e desde que 
verificada a impossibilidade de colocação sob guarda ou tutela na família 
extensa.

Art. 5º O Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora objetiva:

I - garantir às crianças e aos adolescentes, que necessitem de proteção, 
o acolhimento provisório por famílias acolhedoras, respeitando o seu di-
reito à convivência em ambiente familiar e comunitário;

II - oportunizar condições de socialização, mediante a inserção da crian-
ça, do adolescente e das respectivas famílias em serviços sociopedagó-
gicos, promovendo a aprendizagem de habilidades e de competências 
educativas específicas correspondentes às demandas individuais deste 
público;

III - oferecer apoio às famílias de origem, favorecendo a sua reestrutura-
ção para o retorno de seus filhos, sempre que possível;

IV - oportunizar às crianças e aos adolescentes acesso aos serviços pú-
blicos, na área da educação, saúde, profissionalização ou outro serviço 
necessário, assegurando assim seus direitos constitucionais;

V - contribuir na superação da situação vivida pelas crianças e adoles-
centes com menor grau de sofrimento e perda, preparando-os para a 
reintegração familiar ou colocação em família substituta.

Art. 6º O Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora atenderá crian-
ças e adolescentes do Município de Americana, vítimas de violência 
sexual, física, psicológica, negligência e abandono, que necessitem de 
proteção, sempre com autorização judicial.

Art. 7º A inclusão da criança ou adolescente no Serviço de Acolhimento 
Família Acolhedora será feito mediante determinação de autoridade ju-
dicial.

CAPÍTULO II
DOS PARCEIROS

Art. 8º O Serviço ficará vinculado ao órgão gestor da Política de Assistên-
cia Social, sendo parceiros:

I - Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS;

II - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMD-
CA;

III - Comissão Municipal Intersetorial de Acompanhamento da Política 
Municipal de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e 
Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária - CMI da PMCFC 
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de Americana;

IV - Promotoria de Justiça da Infância e Juventude do Ministério Público 
Estadual;

V - Vara da Infância e Juventude da Comarca de Americana.

Art. 9º As crianças ou adolescentes cadastrados no Serviço receberão:

I - com absoluta prioridade, atendimento nas áreas de saúde, educação 
e assistência social, através das políticas públicas existentes;

II - acompanhamento psicossocial e pedagógico pelo Serviço de Acolhi-
mento em Família Acolhedora;

III - estímulo à manutenção ou à reformulação de vínculos afetivos com 
sua família de origem, sempre que possível.

CAPÍTULO III
DO CADASTRO E SELEÇÃO DAS FAMÍLIAS

Art. 10. A inscrição das famílias interessadas em participar do Serviço de 
Acolhimento em Família Acolhedora será gratuita e realizada por meio 
do preenchimento de Ficha de Cadastro e apresentação dos seguintes 
documentos:

I - carteira de identidade;

II - CPF - Cadastro de Pessoa Física;

III - certidão de nascimento ou casamento; 

IV - comprovante de residência;

V - certidão negativa de antecedentes criminais fornecida pela Vara Cri-
minal da Comarca de Americana, Juizado Especial Criminal e Polícia 
Civil do Estado de São Paulo;

VI - atestado de saúde física e mental.

§ 1º Os documentos relacionados devem ser solicitados a todos os 
membros maiores de 18 (dezoito) anos do núcleo familiar.

§ 2º Não se incluirá no Serviço pessoa com vínculo de parentesco com 
criança ou adolescente em processo de acolhimento.

Art. 11. Os interessados em participar do Serviço de Acolhimento em 
Família Acolhedora deverão atender aos seguintes requisitos:

I - não estar respondendo a processo judicial nem apresentar potenciali-
dade lesiva para figurar no cadastro;

II - ter moradia fixa no Município de Americana há mais de 2 (dois) anos;

III - ter disponibilidade de tempo para oferecer proteção e apoio à criança 
ou adolescente acolhido;

IV - ter idade entre 21 (vinte e um) e 65 (sessenta e cinco) anos, sem 
restrição quanto ao sexo e estado civil;

V - ser, pelo menos, dezesseis anos mais velho do que o acolhido;

VI - gozar de boa saúde física e mental;

VII - declaração de não ter interesse em adoção;

VIII - apresentar concordância de todos os membros da família maiores 
de 18 (dezoito) anos que vivem no lar;

IX - apresentar parecer psicossocial favorável.

§ 1º A seleção entre as famílias inscritas será feita por meio de estudo 
psicossocial, de responsabilidade da equipe técnica do Serviço de Aco-
lhimento em Família Acolhedora.

§ 2º O estudo psicossocial envolverá todos os membros da família e será 
realizado mediante visitas domiciliares, entrevistas, contatos colaterais e 
observação das relações familiares e comunitárias.

§ 3º Após a emissão de parecer psicossocial favorável à inclusão no 
Serviço, as famílias assinarão um Termo de Adesão ao Serviço Família 
Acolhedora.

§ 4º O cancelamento da adesão se dará mediante comunicação por es-
crito dirigida ao órgão gestor do Serviço Família Acolhedora.

Art. 12. As famílias cadastradas receberão acompanhamento e prepa-
ração contínuos, sendo orientadas a respeito dos objetivos do serviço, 
bem como sobre a diferenciação entre as medidas de acolhimento e de 

adoção e, ainda, sobre a recepção, a manutenção e o desligamento das 
crianças e adolescentes acolhidos.

Parágrafo único. A preparação das famílias cadastradas será feita por 
meio de:

I - orientação direta, nas visitas domiciliares e entrevistas;

II - participação nos encontros de estudo e troca de experiências com 
todas as famílias, com abordagem do Estatuto da Criança e do Adoles-
cente, questões sociais relativas à família de origem, relações intrafami-
liares, guarda como medida de colocação em família substituta, papel da 
família acolhedora e outras questões pertinentes;

III - participação em cursos e eventos de formação.

CAPÍTULO IV
DO PERÍODO DE ACOLHIMENTO

Art. 13. O período em que a criança ou adolescente permanecerá na 
família acolhedora será o mínimo necessário para o seu retorno à família 
de origem ou encaminhamento a família substituta.

Art. 14. Os profissionais do Serviço de Acolhimento em Família Acolhe-
dora efetuarão o contato com as famílias acolhedoras, observadas as 
características e necessidades da criança e as preferências expressas 
pela família acolhedora no processo de inscrição. 

Art. 15. Cada família acolhedora deverá receber somente uma criança 
ou adolescente de cada vez, salvo quando se tratar de grupo de irmãos. 

Parágrafo único. Em se tratando de mais de dois irmãos, deverá haver 
uma avaliação técnica para verificar se o acolhimento em Família Aco-
lhedora é a melhor alternativa.

Art. 16. O encaminhamento da criança ou adolescente ocorrerá median-
te "Termo de Guarda e Responsabilidade Concedido à Família Acolhe-
dora", determinado judicialmente.

Art. 17. Os técnicos do serviço acompanharão todo o processo de acolhi-
mento, realizando visitas domiciliares e encontros individuais ou em gru-
pos, com objetivo de facilitar e contribuir com o processo de adaptação 
da criança ou adolescente e da família acolhedora.

Parágrafo único. Na impossibilidade de reinserção da criança ou ado-
lescente acolhido junto à família de origem ou família extensa, quando 
esgotados os recursos disponíveis, a equipe técnica deverá encaminhar 
relatório circunstanciado à Vara da Infância e Juventude para verificação 
da inclusão no cadastro nacional de adoção. 

Art. 18. A família acolhedora será previamente informada quanto à previ-
são do tempo de acolhimento da criança ou adolescente entregue à sua 
guarda e responsabilidade.

Art. 19. O término do acolhimento familiar da criança ou adolescente se 
dará por determinação judicial, atendendo aos encaminhamentos perti-
nentes ao retorno à família de origem ou colocação em família substituta, 
mediante a adoção das seguintes medidas:

I - acompanhamento após a reintegração familiar visando a não reinci-
dência do fato que provocou o afastamento da criança;

II - acompanhamento psicossocial à família acolhedora após o desliga-
mento da criança, atendendo às suas necessidades;

III - orientação e supervisão do processo de visitas entre a família aco-
lhedora e a família que recebeu a criança;

IV - envio de ofício ao Juízo de Direito da Infância e Juventude da Co-
marca de Americana, comunicando quando do desligamento da família 
de origem do Serviço de Acolhimento. 

Art. 20. A escolha da família acolhedora caberá à equipe técnica, após 
determinação judicial para o acolhimento.

CAPÍTULO V
DA RESPONSABILIDADE DA FAMÍLIA ACOLHEDORA

Art. 21. A família acolhedora assumirá a responsabilidade familiar pelas 
crianças e adolescentes acolhidos enquanto estiverem sob sua prote-
ção, cabendo-lhe:

I - prestar assistência material, moral e educacional à criança ou ado-
lescente, exercendo todos os direitos e responsabilidades legais reser-
vados ao guardião, podendo opor-se a terceiros, inclusive aos pais, nos 
termos do artigo 33 do Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei Fede-



4 Diário oficial Quarta-feira, 05 de fevereiro de 2020

ral nº 8.069, de 13 de julho de 1990;

II - participar do processo de preparação, formação e acompanhamento;

III - prestar informações sobre a criança ou adolescente acolhido aos 
profissionais responsáveis pelo acompanhamento da situação;

IV - manter a criança ou adolescente regularmente matriculado e fre-
quentando assiduamente as unidades educacionais;

V - contribuir para a preparação da criança ou adolescente para o retor-
no à família de origem, sempre sob orientação técnica dos profissionais 
do Serviço Família Acolhedora.

§ 1º Nos casos de não adaptação, a família procederá à desistência for-
mal da guarda, responsabilizando-se pelos cuidados da criança acolhi-
da até novo encaminhamento, o qual será determinado pela autoridade 
judiciária.

§ 2º A transferência para outra família deverá ser feita de maneira grada-
tiva e com o devido acompanhamento.

CAPÍTULO VI
DO SERVIÇO

Art. 22. O Serviço deverá contar com equipe técnica qualificada em con-
formidade com as normas vigentes.

Parágrafo único. À equipe técnica deverá ser oferecida capacitação ini-
cial e continuada.

Art. 23. A Equipe Técnica prestará acompanhamento sistemático à famí-
lia acolhedora, à criança ou adolescente acolhido, bem como à família 
de origem, com o apoio da rede local de atendimento.

Parágrafo único. Todo o processo de acolhimento e reintegração familiar 
será acompanhado pela equipe técnica, que será responsável por ca-
dastrar, selecionar, capacitar, assistir e acompanhar as famílias acolhe-
doras, antes, durante e depois do acolhimento.

Art. 24. O acolhimento será encerrado quando a equipe técnica do Servi-
ço, em diálogo com a Vara da Infância e da Juventude, com o Ministério 
Público e com a rede envolvida, concluir pela possibilidade de retorno 
à família de origem, nuclear ou extensa ou, ainda, pela necessidade 
de acolhimento em outro espaço de proteção ou pelo encaminhamento 
para adoção.

Parágrafo único. Em qualquer caso, a equipe técnica do Serviço será 
responsável por intermediar a preparação para o desligamento da crian-
ça ou adolescente da Família Acolhedora, ofertando o suporte necessá-
rio para ambos.

Art. 25. Todo processo de acolhimento e reintegração familiar se dará 
mediante autorização judicial, nos termos da Lei Federal nº 8.069, de 
1990.

Art. 26. Para a oferta das ações atribuídas ao Serviço de Acolhimento 
em Família Acolhedora, deverá ser disponibilizada a seguinte estrutura:

I - espaço físico adequado para atendimentos individuais e para reuni-
ões;

II - veículo para visitas domiciliares, participação em reuniões e para 
transporte das crianças e adolescentes acolhidos visitarem a família de 
origem no espaço do Serviço;

III - recurso destinado à divulgação permanente do Serviço.

CAPÍTULO VII
DO SUBSÍDIO FINANCEIRO

Art. 27. As famílias cadastradas no Serviço de Acolhimento em Família 
Acolhedora, independentemente da sua condição econômica, receberão 
um subsídio financeiro, em valor a ser fixado em decreto do chefe do 
Poder Executivo, por mês de efetivo acolhimento de criança ou adoles-
cente.

Art. 28. O subsídio financeiro será repassado às famílias acolhedoras, 
durante todo o período de acolhimento, e será custeado pelo Município 
de Americana, que poderá utilizar recursos conveniados com os gover-
nos Federal e Estadual, nos termos da legislação em vigor.

Art. 29. O repasse do subsídio às famílias cadastradas no Serviço de 
Acolhimento em Família Acolhedora será feito observando-se o seguin-
te:

I - nos casos em que o acolhimento familiar seja inferior a um mês, a 
família acolhedora receberá o benefício financeiro proporcional aos dias 
de acolhida;

II - nos acolhimentos com tempo de duração superior a um mês, a família 
acolhedora receberá o benefício financeiro integral a cada trinta dias de 
acolhimento;

III - na hipótese da família acolher grupo de irmãos, será pago o valor 
de um benefício financeiro para cada criança ou adolescente acolhido;

IV - nos casos de acolhimento de crianças e adolescentes com deficiên-
cia física, transtorno mental ou doenças infectocontagiosas, o subsídio 
financeiro poderá ser diferenciado, conforme estabelecido em decreto 
do chefe do Poder Executivo.

Art. 30. A família acolhedora que, tendo recebido o benefício financeiro, 
não tenha cumprido as obrigações e compromissos estabelecidos nesta 
Lei e outros inerentes ao serviço de acolhimento, fica obrigada a restituir 
os valores recebidos durante o período em que se verificou a irregula-
ridade.

Parágrafo único. Compete ao Órgão Gestor da Política de Assistência 
Social processar e julgar casos de descumprimento da presente Lei 
pelas famílias acolhedoras, bem como desatendimento aos direitos da 
criança e adolescente, podendo socorrer-se, para tanto, de pareceres 
exarados por órgãos técnicos do Poder Executivo.

CAPÍTULO VIII
DO FINANCIAMENTO

Art. 31. As despesas decorrentes do Serviço de Acolhimento em Família 
Acolhedora serão custeadas com recursos do Fundo Municipal de Assis-
tência Social, através da dotação orçamentária 02.13.02.

CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 32. O descumprimento de qualquer das obrigações contidas no ar-
tigo 33 do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como de outras 
estabelecidas por ocasião da regulamentação da presente Lei, implicará 
o desligamento da família do Serviço, além da aplicação das demais 
sanções cabíveis.

Art. 33. Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação, fican-
do revogadas as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Americana, aos 31 de janeiro de 2020.

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração e na Secreta-
ria de Negócios Jurídicos. 

Ref. Prot. PMA nº 31.179/2019.

OMAR NAJAR
PREFEITO MUNICIPAL

ALEX  NIURI SILVEIRA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

JOSÉ EDUARDO DA CRUZ RODRIGUES FLORES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - INTERINO

 

DECRETO Nº 12.396, DE 3 DE FEVEREIRO DE 2020

"Declara facultativo o ponto dos servidores públicos municipais, nos dias 
que especifica (Carnaval)."

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

D E C R E T A :

Art. 1º Fica declarado facultativo o ponto dos servidores públicos munici-
pais, inclusive autárquicos e fundacionais, nas jornadas inteiras dos dias 
24 e 25 de fevereiro de 2020 (segunda e terça-feira de carnaval), e na 
jornada parcial do dia 26 de fevereiro de 2020 (quarta-feira de cinzas), 
até às 12:00 horas.

Art. 2º Os superiores hierárquicos das secretarias municipais e os dire-
tores autárquicos e fundacionais, cujas repartições e setores de serviços 
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públicos essenciais ou ininterruptos não possam usufruir da faculdade 
concedida no artigo anterior, deverão dar ciência prévia aos respectivos 
servidores para o cumprimento de jornada normal de trabalho, mediante 
escala a ser afixada em local de amplo acesso.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 3 de fevereiro de 2020.

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração e na Secreta-
ria de Negócios Jurídicos 

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 CLASSIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Americana torna público que a Comissão de 
Licitações julgou a licitação abaixo, proferindo a seguinte classificação:

CONVITE 002/2020 
Processo nº 55.966/2019

OBJETO:"AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DE "PLAYGROUND" COM 
SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO".
EMPRESA CLASSIFICADA: "ANIBAL DE MIRANDA VALVERDE - 
ME" - VALOR R$ 17.240,00. 
Na forma do Capítulo V da Lei Federal n.º 8.666/93, fica concedido o pra-
zo legal para a interposição de recursos administrativos, a contar do dia 
útil imediatamente seguinte ao da presente publicação. Na inocorrência 
de recursos, o processo seguirá para homologação do Sr. Secretário e 
adjudicação de seu objeto ao vencedor.

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. Americana, 04 de Fevereiro de 2020.
 

LICITAÇÕES

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2019

Processo nº 39.918/2019 
OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE 
OBRAS E SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE TECNOLOGIA DAS 
LUMINÁRIAS DO MUNICÍPIO DE AMERICANA, COMPREENDEN-
DO: O PROJETO, A EXPANSÃO, REVITALIZAÇÃO E MELHORIA E 
A DESTINAÇÃO FINAL DAS LUMINÁRIAS EXISTENTES, EM AVENI-
DAS, RUAS, TRAVESSIAS, VIELAS, BECOS, PRAÇAS, PASSEIOS, 
FACHADAS, FAIXAS DE PEDESTRES, TREVOS, PONTES E VIADU-
TOS, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS, EQUIPAMEN-
TOS E MÃO-DE-OBRA".
A Prefeitura Municipal de Americana torna público que foi HOMOLOGA-
DA e AJUDICADA a Concorrência Pública nº 001/2019 para a seguinte 
empresa:
"SRE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA" - VALOR TOTAL R$ 
3.382.745,14. 

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. Americana, 04 de Fevereiro de 2020.
 

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E 
ESGOTO

 

EDITAL DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/20

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20.920//2019
OBJETO:Contratação de empresa de engenharia para prestação de 

serviços de recomposição de passeios públicos, guias e sarjetas, decor-
rentes de serviços de manutenção executados pelo DAE, incluindo for-
necimento de material, equipamentos e mão de obra, sendo os passeios 
em mosaico português, concreto desempenado, blocos intertravados 
de contrato e pedra Miracema, conforme quantidades e especificações 
constantes no Termo de Referência.
Entrega da documentação e propostas: Até as 10h00 do dia 
20/02/2020 no Setor de Protocolo.
Data da Abertura: 20/02/2020
Início da Sessão Pública: 10h15
Local: Rua dos Estudantes, 333, Bairro Cordenonsi
Fones: (19) 3471 2904 / 3471 2948
Email: adm@daeamericana.com.br
O Edital está disponível através do site: www.daeamericana.com.br link: 
Editais e Licitações - Tomada de Preços

Americana, 04 de fevereiro de 2020

FERNANDO BRYAN FRIZZARIN
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA 
(GAMA)

 

EDITAL DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 
10.203/2019 MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020   

- TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: "Contratação de empresa especializada para Prestação de 
Serviços de Medicina Ocupacional, para realização de exames peri-
ódicos complementares ao PCMSO - Programa de Controle Médico 
e Saúde Ocupacional, para os servidores da Guarda Municipal de 

Americana"

 
DATA E HORÁRIO LIMITE PARA CREDENCIAMENTO, APRESENTA-
ÇÃO DE PROPOSTAS: DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2020 ÀS 09:00 HO-
RAS, Na sede da Guarda Municipal, à Praça Tiradentes, s/nº - Bairro 
Colina, Americana/SP - fone/fax (19) 3408-8220  Início da sessão de 
disputa de preços: dia 17 de fevereiro de 2020 às 09:15 h.
O Edital estará a disposição dos interessados no site www.gama.sp.gov.
br 

Ou através de solicitação para: compras@gama.sp.gov.br
EDITAL DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Americana-sp, 04 de fevereiro de 2020

MARCOS GUILHERME
DIRETOR - COMANDANTE

 

EDITAL DE ABERTURA DE LICITAÇÃO  PROCESSO Nº 
6.186/2019 MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020   - 

TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Registro de Preços para fornecimento de Coletes Balísticos 
Nível III-A compacto, flexível composto por no mínimo10 (dez) cama-
das de aramida multiaxial para a Guarda Municipal de Americana"

 
DATA E HORÁRIO LIMITE PARA CREDENCIAMENTO, APRESENTA-
ÇÃO DE PROPOSTAS: DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2020 ÀS 09:00 HO-
RAS, Na sede da Guarda Municipal, à Praça Tiradentes, s/nº - Bairro 
Colina, Americana/SP - fone/fax (19) 3408-8220  Início da sessão de 
disputa de preços: dia 19 de fevereiro de 2020 às 09:15 h.
O Edital estará a disposição dos interessados no site www.gama.sp.gov.
br 

Ou através de solicitação para: compras@gama.sp.gov.br
Americana, 30 de janeiro de 2020

Americana-sp, 04 de fevereiro de 2020

MARCOS GUILHERME
DIRETOR - COMANDANTE 
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