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SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E 
DESENVOLVIMENTO HUMANO

UniDaDe De Direitos HUmanos 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE DE AMERICANA

RESOLUÇÃO CMDCA 119/2019
 

"Regulamenta o Registro de Organizações da Sociedade Civil e a Ins-
crição dos Programas e Serviços de Atendimento das Organizações Go-
vernamentais e das Organizações da Sociedade Civil junto ao Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA." 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 
Americana/SP, no uso de suas atribuições previstas na Lei Federal n° 
8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e na Lei Mu-
nicipal n° 5.299/2012 e no exercício de sua função deliberativa e con-
troladora das ações da Política Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Americana;

- Considerando o disposto nos artigos 90 e 91 da Lei n° 8.069/90 - Es-
tatuto da Criança e do Adolescente; no que tange ao registro das Or-
ganizações da Sociedade Civil e a inscrição dos programas e serviços 
executados pelas Organizações Governamentais e Organizações da 
Sociedade Civil junto ao CMDCA;

- Considerando os Artigos 15 a 19 da Resolução n° 116 de 21 de Junho 
de 2016 do CONANDA - Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, que dispõe sobre o Registro e fiscalização das Organiza-
ções da Sociedade Civil sem fins lucrativos e inscrição dos programas e 
serviços das Organizações Governamentais e Organizações da Socie-
dade Civil junto ao CMDCA;

- Considerando as disposições da Resolução n° 164 de Abril de 2014 
do CONANDA - Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente, que dispõe sobre o Registro e fiscalização das Organizações da 
Sociedade Civil sem fins lucrativos e inscrição dos programas e serviços 
das Organizações Governamentais e Organizações da Sociedade Civil, 
que tenham por objetivo a assistência ao adolescente e a educação pro-
fissional, e dá outras providências;

- Considerando as disposições no Decreto Federal nº 8.740 de maio de 
2016 que dispõe sobre a experiência prática do aprendiz;

- Considerando a Resolução CNAS nº 33, de novembro de 2011, que 
define a Promoção da Integração ao Mercado de Trabalho no campo da 
assistência social e estabelece seus requisitos; 

- Considerando o disposto na Política Municipal de Promoção, Proteção 
e Defesa do Direito da Criança e do Adolescente à Convivência Familiar 
e Comunitária - PMCFC de Americana, aprovada a partir da Resolução 
Conjunta CMDCA/CMAS n° 02/2011;

- Considerando a necessidade de estabelecer critérios e indicar a re-
lação dos documentos a serem fornecidos pelas Organizações da So-
ciedade Civil e Organizações Governamentais, para fins de registro e 
inscrição dos seus programas e serviços junto ao CMDCA, conforme 
previsto na Lei Municipal n° 5.299/2012;

- Considerando a necessidade de revogar RESOLUÇÃO CMDCA Nº 
52/2014, promovendo alterações para aperfeiçoá-la;

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, de ago-
ra em diante simplesmente denominado CMDCA, reunido no dia 26 de 
fevereiro de 2019, na sede da APAM - Associação de Promoção e As-
sistência de Americana, localizado na Rua dos Apeninos, n° 219 - Jardim 
Alvorada, RESOLVE:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1°. Deverão registrar-se junto ao CMDCA as Organizações da So-
ciedade Civil e inscrever seus programas e serviços as Organizações 
Governamentais e as Organizações da Sociedade Civil que promovam 
no município de Americana programas e serviços destinados à promo-
ção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente, na for-
ma que segue:

I- Orientação e apoio sociofamiliar: entendido como os serviços tipifica-
dos de assistência social, os serviços e programas de saúde e/outros 
similares, voltados à garantia de direitos da criança e do adolescente 
através do apoio a estes e suas famílias, conforme normativas específi-
cas de cada segmento;

II - Apoio socioeducativo em meio aberto: entendido como os progra-
mas e serviços de atendimento direto a crianças e adolescentes através 
do esporte, cultura, educação complementar, saúde, assistência social, 
educação profissional e aprendizagem, conforme normativas específi-
cas de cada segmento;

III - Colocação familiar: entendido como programas para promoção do 
direito à convivência familiar, como a intermediação de guarda, o apa-
drinhamento afetivo e grupos de apoio à adoção, conforme previsto na 
Política Municipal da Convivência Familiar e Comunitária de Americana 
- PMCFC;

IV - Acolhimento institucional e familiar: conforme previsto na Política 
Municipal de Promoção, Proteção e Defesa do Direito da Criança e do 
Adolescente à Convivência Familiar e Comunitária - PMCFC de Ameri-
cana;

V - Prestação de serviços à comunidade: conforme Sistema Nacional de 
Atendimento Socioeducativo - SINASE e tipificação nacional dos servi-
ços socioassistenciais;

VI - Liberdade assistida: conforme Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo - SINASE e tipificação dos serviços socioassistenciais;

VII - Semiliberdade: conforme Sistema Nacional de Atendimento Socio-
educativo -SINASE;

VIII - Internação: conforme Sistema Nacional de Atendimento Socioedu-
cativo -SINASE;

§1° As Organizações da Sociedade Civil somente poderão funcionar de-
pois de registradas junto ao CMDCA, o qual comunicará o registro ao 
Conselho Tutelar e às autoridades judiciárias.

§2° O CMDCA não concederá registros para funcionamento de Organi-
zações da Sociedade Civil, nem inscrição programas que desenvolvam 
somente atendimento em modalidades educacionais formais de educa-
ção infantil, ensino fundamental e médio.
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§3° O registro e a inscrição dos programas e serviços das Organizações 
da Sociedade Civil e Organizações Governamentais terão validade má-
xima de 4 (quatro) anos, com vencimento sempre no dia 30 de junho do 
quarto ano subsequente ao seu deferimento do seu registro ou inscrição 
pelo CMDCA, sendo reavaliados no máximo a cada 2 (dois) anos.

Art. 2°. Deverão se registrar e inscrever seus programas e serviços junto 
ao CMDCA as Organizações da Sociedade Civil, sem fins lucrativos, 
que tenham por objetivo a assistência ao adolescente e a educação 
profissional; que desenvolvam programas de aprendizagem para ado-
lescentes e jovens e programas na modalidade Educação à Distância 
(EaD), além de atender as legislações correlatas, conforme art 4º, inciso 
I. As Organizações da Sociedade Civil que desenvolvem programas de 
aprendizagem na modalidade à distância (EaD) deverão inscrever o res-
pectivo programa também nos Municípios nos quais serão realizadas as 
atividades práticas.

Parágrafo Único: As Organizações da Sociedade Civil de âmbito na-
cional e estadual registradas em outro Município deverão inscrever os 
programas executados no município, não sendo exigido que tenha sede 
local.

Art. 3°. O pedido de registro e/ou da inscrição de programa(s) e serviços 
e suas reavaliações, das Organizações da Sociedade Civil, deverão ser 
protocolados junto ao setor de Protocolo da Prefeitura de Americana, sito 
à Avenida Brasil n° 85, nos dias e horários do seu expediente normal. 

Parágrafo Único: As Organizações da Sociedade Civil e Organizações 
Governamentais deverão apresentar os pedidos de reavaliação até o 
último dia útil do mês de abril do segundo ano subsequente ao seu 
deferimento pelo CMDCA, sendo que os pedidos apresentados após 
esse prazo deverão seguir os procedimentos para a concessão inicial 
de registro. 

CAPÍTULO II
DO REGISTRO E INSCRIÇÃO INICIAL DOS PROGRAMAS  

E SERVIÇOS

Art. 4°. São documentos necessários para encaminhamento do pedido 
inicial de registro e/ou de inscrição de programas e serviços, junto ao 
CMDCA, das Organizações da Sociedade Civil:

I - Requerimento ao CMDCA, em papel timbrado da Organização da 
Sociedade Civil, solicitando o registro para funcionamento e a inscrição 
dos seus programas e serviços, conforme modelo (ANEXO I), disponí-
vel na página do CMDCA no item Downloads/Formulários no site www.
americana.sp.gov.br, devidamente preenchido, datado e assinado pelo 
representante legal da Organização da Sociedade Civil;
II - Formulário de Registro ou de Inscrição de Programas e Serviços 
conforme modelo (ANEXO II) disponível na página do CMDCA no item 
Downloads/Formulários no site www.americana.sp.gov.br devidamente 
preenchido;
III - Relatório das Atividades desenvolvidas no último ano, caso o progra-
ma já esteja em execução, conforme modelo (ANEXO III) disponível na 
página do CMDCA no item Downloads/Formulários no site www.ameri-
cana.sp.gov.br;
IV - Plano de Trabalho do Programa ou Serviço a ser inscrito para o ano 
vigente, conforme modelo (ANEXO IV) disponível na página do CMDCA 
no item Downloads/Formulários no site www.americana.sp.gov.br;
V- Atestado de funcionamento, qualidade e eficiência do trabalho de-
senvolvido, expedido pelo Juiz da Infância e Juventude, pelo Ministério 
Público e pelo Conselho Tutelar, conforme previsto no inciso II, do §3°, 
do artigo 90 da Lei Federal n° 8.069/1990 (ECA), caso a Organização da 
Sociedade Civil já esteja instalada no município e com programa e/ou 
serviço em execução;
VI - Alvará de Funcionamento expedido pela vigilância sanitária ou de-
claração sobre a não obrigatoriedade de apresentação do mesmo, caso 
a Organização da Sociedade Civil esteja instalada e em funcionamento;
VII - Cópia do Estatuto Social registrado no Cartório de Registro das 
Pessoas Jurídicas;
VIII - Ata da eleição ou documento comprobatório do mandato da dire-
toria em exercício;
IX - Comprovante de inscrição e situação cadastral no Cadastro Nacio-
nal de Pessoas Jurídicas - CNPJ;
X - Cópia da inscrição junto ao Cadastro de Atividades do Município;
XI - Em caso de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - 
OSCIP, cópia do Certificado de OSCIP
XII - Em caso de Fundação, cópia da Escritura de Instituição devidamen-
te registrada no Registro Civil das Pessoas Jurídicas e comprovantes de 

aprovação do estatuto pelo Ministério Público;
XIII - Em caso de Organizações da Sociedade Civil ou serviços de as-
sistência social, cópia do Certificado de Registro junto ao Conselho Mu-
nicipal de Assistência Social - CMAS, conforme Resolução vigente do 
CMAS;
XIV - Para as Organizações da Sociedade Civil que possuam atuação 
estadual/nacional e/ou tenham sua sede em outra localidade, cópia do 
registro junto ao Conselho Estadual ou Nacional dos Direitos da Criança 
e do Adolescente e/ou no CMDCA do município de sua sede.

§1° As Organizações da Sociedade Civil, descritas no Art. 2°, deve-
rão apresentar também, os seguintes documentos:

I - A relação dos adolescentes inscritos no programa ou na Organiza-
ção da Sociedade Civil, com as seguintes informações: nome, data de 
nascimento, filiação, escolaridade, endereço, tempo de participação no 
programa ou na Organização da Sociedade Civil, endereço da empresa 
ou órgão público onde estão inseridos, conforme modelo (ANEXO V) 
disponível na página do CMDCA no item Downloads/Formulários no site 
www.americana.sp.gov.br;
II - A relação dos cursos oferecidos, na qual devem constar as seguin-
tes informações: carga horária, duração (dias e horários), conteúdo pro-
gramático, data de início do curso, número de vagas oferecidas e perfil 
socioeconômico dos participantes, conforme modelo (ANEXO VI) dispo-
nível na página do CMDCA no item Downloads/Formulários no site www.
americana.sp.gov.br;
III - Cópia do registro junto ao Ministério do Trabalho, para as Organi-
zações Sociedade Civil que desenvolvam programas de aprendizagem.

§2° As Organizações da Sociedade Civil que desenvolvam serviços 
de acolhimento institucional ou familiar deverão apresentar, além do 
previsto nesta resolução, os seguintes documentos:

I - Projeto Político Pedagógico, conforme previsto na Política Municipal 
de Promoção, Proteção e Defesa do Direito da Criança e do Adolescente 
à Convivência Familiar e Comunitária de Americana;
II - Programa de Voluntariado, caso tenha voluntários com atuação direta 
no Serviço de Acolhimento, conforme parâmetros previstos na Política 
Municipal de Promoção, Proteção e Defesa do Direito da Criança e do 
Adolescente à Convivência Familiar e Comunitária - PMCFC de Ameri-
cana.

Art. 5°. As Organizações da Sociedade Civil já registradas ou com re-
gistro inicial, interessadas em promover a oferta de programas de aten-
dimento a crianças e adolescentes, deverão realizar consulta prévia ao 
CMDCA para avaliação preliminar da oportunidade das ações pretendi-
das, de forma a evitar restrições futuras à outorga do seu registro e/ou 
da inscrição.

§1° O objetivo da consulta prévia é promover a integração entre atores 
e serviços, além de favorecer a otimização de recursos operacionais e 
financeiros para o efetivo cumprimento dos deveres dos cidadãos adul-
tos para com todas as crianças e adolescentes do Município, inclusive 
o CMDCA poderá solicitar parecer dos órgãos competentes quanto à 
necessidade e viabilidade da proposta.

§2° As Organizações da Sociedade Civil que pretendem iniciar suas ati-
vidades no município e/ou queiram solicitar a inscrição inicial de seu(s) 
programa(s) e/ou serviços, ficam dispensadas da apresentação dos do-
cumentos previstos no inciso V do Art. 4°, no entanto deverão apresen-
tar:

I- Diagnóstico que demonstre a necessidade de instalação da Organiza-
ção da Sociedade Civil e o programa e/ou serviço na localidade e para 
atendimento ao público alvo de sua abrangência;
II- Apresentar ata de eleição da diretoria atual vigente e curriculum dos 
técnicos responsáveis pelo serviço, programa ou projeto, em que conste 
sua experiência, no que tange ao programa e/ou serviço a ser desen-
volvido;

§3° A outorga da inscrição inicial do programa ou serviço será dada em 
caráter provisório, com validade de seis meses, devendo ao final deste 
prazo, com no mínimo 45 (quarenta e cinco) dias de antecedência do 
vencimento, ser protocolados junto ao Setor de Protocolo da Prefeitura, 
os seguintes documentos para análise quanto à concessão da inscrição, 
pelo prazo regulamentar: 

I- Requerimento ao CMDCA, em papel timbrado da Organização da So-
ciedade Civil, solicitando a inscrição para funcionamento e a inscrição 
dos seus programas e serviços, conforme modelo disponível no site 
conforme modelo (ANEXO I) disponível na página do CMDCA no item 
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Downloads/Formulários no site www.americana.sp.gov.br; devidamente 
preenchido, datado e assinado pelo representante legal da Organização 
da Sociedade Civil;
II- Formulário de Registro ou de Inscrição de Programa, conforme mo-
delo (ANEXO II) disponível na página do CMDCA no item Downloads/
Formulários no site www.americana.sp.gov.br, devidamente preenchido;
III- Relatório das Atividades desenvolvidas no último semestre conforme 
modelo (ANEXO III) disponível na página do CMDCA no item Downloa-
ds/Formulários no site www.americana.sp.gov.br;
IV- Plano de Trabalho do Programa ou Serviço para o ano vigente, con-
forme modelo (ANEXO IV) disponível na página do CMDCA no item Do-
wnloads/Formulários no site www.americana.sp.gov.br;
V- Atestados de funcionamento, qualidade e eficiência do trabalho de-
senvolvido, expedidos pelo Juiz da Infância e Juventude; pelo Ministério 
Público e pelo Conselho Tutelar, conforme previsto no inciso II, do §3°, 
do artigo 90 da Lei Federal n° 8.069/1990 (ECA);
VI - Alvará de Funcionamento expedido pela Vigilância Sanitária ou De-
claração sobre a não obrigatoriedade de apresentação do mesmo.

Art. 6°. Para ser pleiteada a concessão de inscrição inicial do(s) 
programa(s) ou serviços, a Organização Governamental deverá pro-
tocolar junto ao Setor de Protocolo da Prefeitura de Americana, Avenida 
Brasil, nº 85, Centro, nos dias e horários do seu expediente normal. 

I - Requerimento ao CMDCA, em papel timbrado do órgão, em duas vias, 
solicitando a inscrição do programa ou serviço, conforme modelo (ANE-
XO VII) disponível na página do CMDCA no item Downloads/Formulários 
no site www.americana.sp.gov.br, preenchido, datado e assinado pelo 
representante legal do órgão ou do responsável pelo serviço, programa 
ou projeto;
II- Formulário de inscrição do programa ou serviço conforme mode-
lo (ANEXO VIII) disponível na página do CMDCA no item Downloads/
Formulários no site www.americana.sp.gov.br, devidamente preenchido, 
datado e assinado pelo representante legal do órgão ou do responsável 
pelo programa;
III- Relatório das Atividades desenvolvidas nos últimos seis meses, caso 
o programa ou serviço, já esteja em execução, conforme modelo (ANE-
XO III) disponível na página do CMDCA no item Downloads/Formulários 
no site www.americana.sp.gov.br;
IV- Plano de Trabalho a ser inscrito, conforme modelo (ANEXO IV) dispo-
nível na página do CMDCA no item Downloads/Formulários no site www.
americana.sp.gov.br;

Parágrafo Único: As Organizações Governamentais devem apresentar 
a documentação por programa ou serviço executado no Município e, 
caso este seja executado em mais de um local, fazer constar isso no do-
cumento a ser apresentado, informando o(s) local(is) e o responsável(is) 
pela execução.

 

CAPÍTULO III
DA REAVALIAÇÃO DO(S) REGISTRO(S)

Art. 7°. As Organizações da Sociedade Civil deverão solicitar a cada 
2 (dois) anos até o último dia útil do mês de abril a reavaliação da 
inscrição do(s) seu(s) programa(s) ou Serviços junto ao CMDCA, deven-
do para tanto, atestar a manutenção dos padrões qualitativos e quanti-
tativos de atendimento, devendo apresentar os seguintes documentos:

I- Requerimento e papel timbrado da Organização da Sociedade Civil, 
em duas vias, solicitando a reavaliação da inscrição do programa ou 
serviço, conforme modelo (ANEXO I) disponível na página do CMDCA 
no item Downloads/Formulários no site www.americana.sp.gov.br;
II- Formulário de reavaliação da Inscrição do(s) programa(s) ou serviços 
devidamente preenchido, conforme modelo (ANEXO II) disponível na 
página do CMDCA no item Downloads/Formulários no site www.ame-
ricana.sp.gov.br;
III- Relatório das atividades desenvolvidas nos últimos dois anos confor-
me modelo (ANEXO III) disponível na página do CMDCA no item Down-
loads/Formulários no site www.americana.sp.gov.br;
IV- Plano de Trabalho para os próximos dois anos, conforme modelo 
(ANEXO IV) disponível na página do CMDCA no item Downloads/For-
mulários no site www.americana.sp.gov.br;
V- Documentos previstos nos incisos V a XIV do Art. 4°, as Organizações 
da Sociedade Civil que não realizaram mudanças na sua constituição e/
ou da diretoria, ficam dispensadas de apresentar os documentos pre-
vistos nos incisos VII a XII, devendo apresentar em substituição, uma 
declaração que não houve alterações nestes documentos.

§1° A Organização da Sociedade Civil que, no pedido inicial do registro, 
apresentar a declaração prevista no inciso VI do artigo 5°, sobre a não 
obrigatoriedade de apresentação de Alvará da vigilância sanitária, fica 
dispensada da apresentação de nova declaração pelo órgão, desde que 
apresente declaração da Organização da Sociedade Civil de que não 
houve alteração em sua estrutura, funcionamento, atividade e/ou quadro 
de funcionários, que exijam nova vistoria.

§2° As Organizações da Sociedade Civil já registradas e/ou os progra-
mas já inscritos que não apresentarem a documentação necessária no 
prazo determinado ou não atenderem as adequações ou orientações 
apontadas pelo CMDCA no que se refere a inobservância dos princípios 
estabelecidos na Lei Federal n° 8.069/1990 e nas normativas vigentes, 
não terão seu registro e suas inscrições revalidadas.

§3° Caso a Organização da Sociedade Civil tenha interesse em reaver 
a inscrição de seu(s) programa(s) ou serviços deverá seguir os mesmos 
procedimentos da concessão inicial do registro e/ou da inscrição.

§4° Ficam as Organizações da Sociedade Civil, já registradas, obrigadas 
a comunicar, no prazo de 30 (trinta) dias da ocorrência, qualquer alte-
ração na sua constituição e/ou da diretoria, nos programas ou serviços 
de atendimento e nos demais documentos relacionados às suas ativi-
dades, bem como deverá manter atualizadas as informações de conta-
to, sob pena de ter suspenso o seu registro e/ou a inscrição de seu(s) 
programa(s) até sua regularização.

Art. 8°. As Organizações Governamentais mantenedoras de progra-
mas ou serviços já inscritos no CMDCA deverão apresentar a cada 2 
(dois) anos, até o último dia útil do mês de abril: 

I- Requerimento ao CMDCA, em papel timbrado do órgão, em duas vias, 
solicitando a reavaliação da inscrição do seu(s) programa(s) ou serviços, 
conforme modelo (ANEXO VII) disponível página do CMDCA no item 
Downloads/Formulários no site www.americana.sp.gov.br, preenchido, 
datado e assinado pelo representante legal do órgão ou do responsável 
pelo programa;
II- Formulário de reavaliação da inscrição do programa ou serviço, con-
forme modelo (ANEXO VIII) disponível na página do CMDCA no item 
Downloads/Formulários no site www.americana.sp.gov.br, devidamente 
preenchido;
III- Relatório das atividades desenvolvidas nos últimos dois anos confor-
me modelo (ANEXO III) disponível na página do CMDCA no item Down-
loads/Formulários no site www.americana.sp.gov.br;
IV- Plano de Trabalho do(s) programa(s) e serviços para os próximos 
dois anos, conforme modelo (ANEXO IV) disponível na página do CMD-
CA no item Downloads/Formulários no site www.americana.sp.gov.br;

§1° A Organização Governamental com programas já inscritos no CMD-
CA que não apresentarem a documentação necessária no prazo deter-
minado ou não atenderem as adequações ou orientações apontadas 
pelo CMDCA, no que se refere a inobservância dos princípios estabe-
lecidos na Lei Federal n° 8.069/1990 e normativas vigentes, não terão 
suas inscrições revalidadas.

§2° Caso a Organização Governamental apresente interesse em reaver 
a inscrição de seu(s) programa(s) e serviços deverá seguir os procedi-
mentos para concessão inicial da inscrição.

CAPÍTULO IV
DA COMISSÃO ESPECIAL DE REGISTRO E 

INSCRIÇÃO DE OSCs, PROGRAMAS E SERVIÇOS

Art. 9°. Os pedidos de Registro de Organizações da Sociedade Civil e/
ou de Inscrição de programas e serviços, bem como suas reavaliações 
serão analisados pela Comissão Especial de Registro e Inscrição de En-
tidades, Programas e Serviços, que é composta por Conselheiros que 
representam o poder público e a sociedade civil, conforme previsto em 
seu regimento interno.

§1° Fica vedado ao(à) conselheiro(a) que represente a Organização da 
Sociedade Civil e Organização Governamental em análise, participar da 
avaliação desta ou emitir parecer a respeito, devendo abster-se do voto 
durante a deliberação;

§2° A Comissão Especial de Registro e Inscrição de Entidades, Progra-
mas e Serviços, analisará a documentação apresentada e, caso neces-
sário, solicitará parecer técnico às respectivas Secretarias Municipais 
ou demais órgãos competentes pela política pública pertinente às ações 
propostas;
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§3° No caso de inadequação dos programas ou serviços o CMDCA po-
derá solicitar avaliação e/ou parecer das diversas Secretarias e demais 
órgãos do poder público municipal indicando as providências necessá-
rias à adequação, estabelecendo prazo para sua efetivação;

§4° Ocorrendo demanda específica, o CMDCA solicitará parecer do 
Conselho Tutelar quanto à fiscalização da Organização da Sociedade 
Civil e/ou programa para subsidiar a qualidade de deliberação final e 
sua efetividade.

Art. 10. Recebido o relatório técnico dos órgãos competentes referente 
as avaliações, a Comissão Especial de Registro e Inscrição de Entida-
des, Programas e Serviços finalizará seu parecer e no caso de inde-
ferimento, deverá apresentar as justificativas e apontar as adequações 
necessárias ao cumprimento das leis e normas vigentes e por seu co-
ordenador, encaminhará à Secretaria Executiva para inclusão em pauta 
para ser submetido à deliberação da Plenária.

Art. 11. Aprovado o registro pela Plenária, a Comissão atribuirá número 
de registro indicando:
a) Com identificação da razão social da entidade conforme consta de 
sua documentação registrada em cartório seguida da especificação do 
programa;
b) Com a sigla CMDCA seguida de algarismos arábicos em três dígitos, 
separado por barra o ano de concessão do registro, por exemplo: Regis-
tro CMDCA n° 008/2014;
c) Com a identificação do número do programa desenvolvido pela enti-
dade indicado por P, conforme incisos abaixo e algarismos arábicos em 
dois dígitos separados da numeração anterior por traço, por exemplo: 
Registro CMDCA n°. 008/2014 - P02.

Programa número:
I - ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIOFAMILIAR = P 01
II - APOIO SOCIOEDUCATIVO EM MEIO ABERTO = P 02
III - COLOCAÇÃO FAMILIAR = P 03
IV - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL = P 04
V - LEBERDADE ASSISTIDA = P 05 
VI - SEMI-LIBERDADE = P 06
VII - INTERNAÇÃO = P 07
VIII - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE = P 08

Parágrafo Único: O número do registro e/ou da inscrição do programa 
ou serviço acompanhado do nome da entidade, endereço e do regime 
de atendimento será lançado em livro próprio, arquivado e disponível 
no site.

CAPÍTULO V
DO DEFERIMENTO, INDEFERIMENTO OU 

CASSAÇÃO DO REGISTRO E/OU INSCRIÇÃO

Art. 12. Será indeferido o pedido de registro ou de reavaliação de regis-
tro da entidade de atendimento, bem como de inscrição ou reavaliação 
do(s) programa(s) ou serviços que não cumprirem com os requisitos es-
tipulados nesta Resolução, constituindo-se critérios para renovação de 
funcionamento:

I- Efetivo respeito às regras e princípios previstos na Lei Federal n° 
8.069/1990, na Lei Municipal n° 5.299/2012, bem como as Resoluções 
relativas à modalidade de atendimento prestado expedidas pelos Conse-
lhos de Direitos da Criança e do Adolescente em todos os níveis;
II- A qualidade e eficiência do trabalho desenvolvido, atestadas pelo 
Conselho Tutelar, pelo Ministério Público e pela Justiça da Infância e da 
Juventude;
III- No caso de serviços de acolhimento institucional ou familiar serão 
considerados os indicadores de desempenho conforme disposto na Lei 
Federal n° 8.069/1990 e o cumprimento no previsto na Política Municipal 
de Promoção, Proteção e Defesa do Direito da Criança e do Adolescente 
à Convivência Familiar e Comunitária - PMCFC de Americana.

§1° Além do previsto no caput, será negado o registro à entidade que:
a) Não ofereça instalações físicas em condições adequadas de habitabi-
lidade, higiene, salubridade e segurança;
b) Não apresente plano de trabalho compatível com os princípios da Lei 
Federal n° 8.069/1990 e suas normativas específicas;
c) Esteja irregularmente constituída;
d) Tenha em seus quadros pessoas inidôneas;
e) Não se adequar ou deixar de cumprir as resoluções e deliberações re-
lativas à modalidade de atendimento prestado, expedidas pelo Conselho 

de Direitos da Criança e do Adolescente, em todos os níveis.

Art. 13. Poderá ocorrer a cassação do registro de funcionamento de 
entidade e/ou de seus programas ou serviços como decorrência de pro-
cesso fundamentado, relativamente à inobservância dos direitos e ga-
rantias de que são titulares as crianças e os adolescentes, por demanda 
a partir de denúncia acolhida pela Plenária e avaliada nas Comissões 
pertinentes.

Parágrafo Único: O processo que resultar em cassação estará funda-
mentado em provas de descumprimento da Lei Federal n°. 8.069/1990, 
do previsto nas leis e normas complementares que regem e nas delibe-
rações dos Conselhos em todos os níveis.

Art. 14. Nos casos em que houver o indeferimento do pedido de registro 
e/ou inscrição do programa ou serviço, bem como de suas reavaliações, 
ou cassação do registro da entidade ou do seu programa ou serviço pela 
Plenária, caberá recurso ao CMDCA no prazo de 15 (quinze) dias, conta-
dos a partir da data da publicação do Edital, conforme previsto no Art. 15.

§1° Os recursos interpostos serão analisados pelas Comissões pertinen-
tes, cabendo a estas produzir parecer circunstanciado, inclusive apon-
tando as adequações necessárias ao cumprimento das leis e normas 
vigentes, a ser submetido ao Plenário do CMDCA.

§2° Deferido o recurso, o pedido do registro da entidade e/ou inscrição 
do programa ou serviço deverá ser novamente submetido para apro-
vação da Plenária, sendo observado o cumprimento das adequações 
necessárias apontadas no parecer circunstanciado;

§3° Negado o recurso, caberá à Plenária avaliar a necessidade de efetu-
ar representação junto à autoridade competente, para que faça a plena 
defesa dos direitos e interesses de crianças e adolescentes previstos no 
Estatuto da Criança e do Adolescente.

Art. 15. Os deferimentos e/ou indeferimentos dos pedidos de registro, da 
inscrição ou reavaliação, e da cassação do registro dos programas e ser-
viços, serão publicados através de Edital no Diário Oficial do Município 
de Americana e página do CMDCA, no item Downloads/Editais no site 
www.americana.sp.gov.br;

Art. 16. O CMDCA oficiará ao Judiciário, ao Ministério Público e ao Con-
selho Tutelar sobre o deferimento ou indeferimento do registro, da reava-
liação, da cassação do registro e da inscrição do(s) programa(s) e sua(s) 
reavaliação(ões) e, para fins de fiscalização, de modo a se produzirem 
efeitos legais da deliberação.

Art.17. O CMDCA manterá em sua página no site www.americana.
sp.gov.br a relação das Organizações da Sociedade Civil e Organiza-
ções Governamentais registradas e dos serviços, programas e projetos 
inscritos.

Art. 18. Esta Resolução entra em vigor na data de usa aprovação, re-
vogadas as disposições em contrário, especialmente a Resolução n° 
52/2014. 

  Americana (SP), 26 de Fevereiro de 2019.

ANTONIO DIAS DA FONSECA
  Presidente

ANEXO I 
RESOLUÇÃO CMDCA Nº 119/2019

  (colocar o cabeçalho com logotipo da organização)

REQUERIMENTO - ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL - OSC

Ao 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Ame-
ricana - CMDCA

A Organização da Sociedade Civil _____________________________
_________________________________________________________
_____________________________________________, vem requerer: 

(__) Pedido inicial de Registro de Organização da Sociedade Civil e/ou 
de Inscrição de seus programas e serviços.
(__) Reavaliação do Registro e/ou de Inscrição de seus programas e 
serviços junto a esse Conselho estando ciente das exigências previstas 
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na Resolução CMDCA n.º 119/2019.

Anexo os documentos abaixo relacionados: (transcrever somente a situação em que a Organização se enquadre) 

ENTIDADES ESPECIFICADAS NOS ARTIGOS ART. 4º E 7º DA RESOLUÇÃO (inscrição inicial ou reavaliação de inscrição):
( ) I - Requerimento ao CMDCA, em papel timbrado da Organização da Sociedade Civil, solicitando o registro para funcionamento e a inscrição dos 
seus programas e serviços, conforme modelo (ANEXO I), disponível na página do CMDCA no item Downloads/Formulários no site www.americana.
sp.gov.br ,devidamente preenchido, datado e assinado pelo representante legal da Organização da Sociedade Civil;
( ) II - Formulário de Registro ou reavaliação de Inscrição de Programas e Serviços conforme modelo (ANEXO II) disponível na página do CMDCA 
no item Downloads/Formulários no site www.americana.sp.gov.br, devidamente preenchido;
( ) III - Relatório das Atividades desenvolvidas no último ano para inscrição inicial (caso o programa já esteja em execução) e para reavaliação, rela-
tório dos últimos dois anos, conforme modelo (ANEXO III) disponível na página do CMDCA no item Downloads/Formulários no site www.americana.
sp.gov.br;
( ) IV - Plano de Trabalho do Programa ou Serviço a ser inscrito para o ano vigente, e para reavaliação Plano de Trabalho para os próximos dois anos, 
conforme modelo (ANEXO IV) disponível na página do CMDCA no item Downloads/Formulários no site www.americana.sp.gov.br;
( ) V- Atestado de funcionamento, qualidade e eficiência do trabalho desenvolvido, expedido pelo Juiz da Infância e Juventude, pelo Ministério Público 
e pelo Conselho Tutelar, conforme previsto no inciso II, do §3°, do artigo 90 da Lei Federal n° 8.069/1990 (ECA), caso a Organização da Sociedade 
Civil já esteja instalada no município e com programa e/ou serviço em execução; .
( ) VI - Alvará de Funcionamento expedido pela vigilância sanitária ou declaração sobre a não obrigatoriedade de apresentação do mesmo, caso a 
Organização da Sociedade Civil esteja instalada e em funcionamento;
( ) VII - Cópia do Estatuto Social registrado no Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas (para reavaliação da inscrição as Organizações da 
Sociedade Civil que não realizaram mudanças na sua constituição e/ou da diretoria, ficam dispensadas de apresentar os documentos previstos nos 
incisos VII a XII, devendo apresentar em substituição, uma declaração que não houve alterações nestes documentos);
( ) VIII - Ata da eleição ou documento comprobatório do mandato da diretoria em exercício;
( ) IX - Comprovante de inscrição e situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ;
( ) X - Cópia da inscrição junto ao Cadastro de Atividades do Município;
( ) XI - Em caso de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, cópia do Certificado de OSCIP;
( ) XII - Em caso de Fundação, cópia da Escritura de Instituição devidamente registrada no Registro Civil das Pessoas Jurídicas e comprovantes de 
aprovação do estatuto pelo Ministério Público;
( ) XIII - Em caso de Organizações da Sociedade Civil ou serviços de assistência social, cópia do Certificado de Registro junto ao Conselho Municipal 
de Assistência Social - CMAS, conforme Resolução vigente do CMAS;
( ) XIV - Para as Organizações da Sociedade Civil que possuam atuação estadual/nacional e/ou tenham sua sede em outra localidade, cópia do 
registro junto ao Conselho Estadual ou Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e/ou no CMDCA do município de sua sede.

ENTIDADES ESPECIFICADAS NO § 1º DO ART. 4º DA RESOLUÇÃO, DEVERÃO APRESENTAR TAMBÉM (organizações sem fins lucrativos, que 
desenvolvam assistência ao adolescente e a educação profissional, que desenvolvam programas de aprendizagem para adolescentes e jovens):

I - A relação dos adolescentes inscritos no programa ou na Organização da Sociedade Civil, com as seguintes informações: nome, data de nasci-
mento, filiação, escolaridade, endereço, tempo de participação no programa ou na Organização da Sociedade Civil, endereço da empresa ou órgão 
público onde estão inseridos, conforme modelo (ANEXO V) disponível na página do CMDCA no item Downloads/Formulários no site www.americana.
sp.gov.br;
II - A relação dos cursos oferecidos, na qual devem constar as seguintes informações: carga horária, duração (dias e horários), conteúdo progra-
mático, data de início do curso, número de vagas oferecidas e perfil socioeconômico dos participantes, conforme modelo (ANEXO VI) disponível na 
página do CMDCA no item Downloads/Formulários no site www.americana.sp.gov.br;
III - Cópia do registro junto ao Ministério do Trabalho, para as Organizações Sociedade Civil que desenvolvam programas de aprendizagem.

ENTIDADES ESPECIFICADAS NO § 2º DO ART. 4º DA RESOLUÇÃO, DEVERÃO APRESENTAR TAMBÉM (Organizações que desenvolvam 
serviços de acolhimento institucional ou familiar):

I - Projeto Político Pedagógico, conforme previsto na Política Municipal de Promoção, Proteção e Defesa do Direito da Criança e do Adolescente à 
Convivência Familiar e Comunitária de Americana;
II - Programa de Voluntariado, caso tenha voluntários com atuação direta no Serviço de Acolhimento, conforme parâmetros previstos na Política 
Municipal de Promoção, Proteção e Defesa do Direito da Criança e do Adolescente à Convivência Familiar e Comunitária - PMCFC de Americana.

ENTIDADES ESPECIFICADAS NO § 2º DO ART. 5º DA RESOLUÇÃO, DEVERÃO APRESENTAR TAMBÉM (Organizações da Sociedade Civil que 
pretendem iniciar suas atividades no município e/ou queiram solicitar a inscrição inicial):

I- Diagnóstico que demonstre a necessidade de instalação da Organização da Sociedade Civil e o programa e/ou serviço na localidade e para aten-
dimento ao público alvo de sua abrangência;
II- Apresentar ata de eleição da diretoria atual vigente e curriculum dos técnicos responsáveis pelo serviço, programa ou projeto, em que conste sua 
experiência, no que tange ao programa e/ou serviço a ser desenvolvido;

ENTIDADES ESPECIFICADAS NO § 3º DO ART. 5º DA RESOLUÇÃO (concessão da inscrição, pelo prazo regulamentar):

I- Requerimento ao CMDCA, em papel timbrado da Organização da Sociedade Civil, solicitando a inscrição para funcionamento e a inscrição dos 
seus programas ou serviços, conforme modelo disponível no site conforme modelo (ANEXO I) disponível na página do CMDCA no item Downloads/
Formulários no site www.americana.sp.gov.br; devidamente preenchido, datado e assinado pelo representante legal da Organização da Sociedade 
Civil;
II- Formulário de Registro ou de Inscrição de Programa, conforme modelo (ANEXO II) disponível na página do CMDCA no item Downloads/Formu-
lários no site www.americana.sp.gov.br, devidamente preenchido;
III- Relatório das Atividades desenvolvidas no último semestre conforme modelo (ANEXO III) disponível na página do CMDCA no item Downloads/
Formulários no site www.americana.sp.gov.br;
IV- Plano de Trabalho do Programa ou Serviço para o ano vigente, conforme modelo (ANEXO IV) disponível na página do CMDCA no item Downlo-
ads/Formulários no site www.americana.sp.gov.br;
V- Atestados de funcionamento, qualidade e eficiência do trabalho desenvolvido, expedidos pelo Juiz da Infância e Juventude; pelo Ministério Público 
e pelo Conselho Tutelar, conforme previsto no inciso II, do §3°, do artigo 90 da Lei Federal n° 8.069/1990 (ECA);
VI - Alvará de Funcionamento expedido pela Vigilância Sanitária ou Declaração sobre a não obrigatoriedade de apresentação do mesmo.

ENTIDADES ESPECIFICADAS NO § 1º DO ART. 7º DA RESOLUÇÃO:

( )Declaração da Organização da Sociedade Civil de que não houve alterações em sua estrutura, funcionamento, atividade e/ou quadro de funcio-
nários que exijam nova vistoria.
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DATA E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL  
 
Data: 
 
Nome do responsável legal:  
 
 

Assinatura  
 

 ANEXO II
RESOLUÇÃO CMDCA Nº. 119/2019

  (colocar o cabeçalho com logotipo da organização)

FORMULÁRIO DE REGISTRO/INSCRIÇÃO OU REAVALIAÇÃO 
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

( ) REGISTRO E/OU INSCRIÇÃO DE PROGRAMAS OU SERVIÇOS.

( ) REAVALIAÇÃO DO REGISTRO E/OU INSCRIÇÃO DE PROGRAMAS OU SERVIÇOS. 

1. IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO 
Número de Registro e Inscrição junto ao CMDCA: 

Sigla: 

Nome da Unidade: 

Data da Fundação Data de Funcionamento 

Endereço Completo: 

Telefone Fax 

E–Mail 

Site/Blog 

 
1.2. DADOS DA MANTENEDORA 

Nome da Mantenedora 

Sigla 

Endereço Completo: 

Telefone Fax 

E–Mail 

Site/Blog 

 
1.3. DIRETORIA 

Mandato  

Nome do Presidente 

Endereço Completo do Presidente  

Telefone (comercial)  Celular 

E-mail CPF 

R.G. Data Exped. Órgão Emissor 

  
2. DOCUMENTAÇÃO DA ENTIDADE 
CNPJ Validade 
Certificado de Entidade Filantrópica  Ministério Validade 
   
2.1. UTILIDADE PÚBLICA: 
         Federal        Decreto nº Publicado em 
         Estadual      Decreto nº Publicado em 
        Municipal    Decreto nº Publicado em 
   
2.2. INSCRIÇÃO:                                                                               Nº          VALIDADE 
Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS   
Certificado de OSCIP                                                             
Organismos Nacionais e Internacionais (especificar)   
Outros (especificar) 
 

  

 
2.3. DADOS DO IMÓVEL 
(     ) Imóvel próprio (     ) Alugado (     ) Cedido 
 
 
2.4. BENEFÍCIOS E ISENÇÕES 
2.4.1 Taxas e tributos: 
(     ) Municipal (     ) Estadual (     ) Federal 
 
2.4.2 Cessão de imóveis (      ) 
 

 
3. DADOS SOBRE A UNIDADE: 
Dias e horários de atendimentos  
 
Requisitos para admissão dos usuários  
 
3.1. Área de abrangência: Nº de atendidos 
Americana / Bairros (especificar) 
 

 

Outros Municípios (especificar) 
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2. DOCUMENTAÇÃO DA ENTIDADE 
CNPJ Validade 
Certificado de Entidade Filantrópica  Ministério Validade 
   
2.1. UTILIDADE PÚBLICA: 
         Federal        Decreto nº Publicado em 
         Estadual      Decreto nº Publicado em 
        Municipal    Decreto nº Publicado em 
   
2.2. INSCRIÇÃO:                                                                               Nº          VALIDADE 
Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS   
Certificado de OSCIP                                                             
Organismos Nacionais e Internacionais (especificar)   
Outros (especificar) 
 

  

 
2.3. DADOS DO IMÓVEL 
(     ) Imóvel próprio (     ) Alugado (     ) Cedido 
 
 
2.4. BENEFÍCIOS E ISENÇÕES 
2.4.1 Taxas e tributos: 
(     ) Municipal (     ) Estadual (     ) Federal 
 
2.4.2 Cessão de imóveis (      ) 
 

 
3. DADOS SOBRE A UNIDADE: 
Dias e horários de atendimentos  
 
Requisitos para admissão dos usuários  
 
3.1. Área de abrangência: Nº de atendidos 
Americana / Bairros (especificar) 
 

 

Outros Municípios (especificar) 
 

 

 
4. DADOS SOBRE O ATENDIMENTO PRESTADO

4.1. Regime de Atendimento:
I- Orientação e apoio sociofamiliar: entendido como os serviços tipificados de assistência social, os serviços e programas de saúde e outros simila-
res, voltados à garantia de direitos de crianças e adolescentes através do apoio a estes e suas famílias, conforme normativas específicas de cada 
segmento;
II- Apoio socioeducativo em meio aberto: entendido como os programas e serviços de atendimento direto a crianças e adolescentes através de es-
porte, cultura, educação complementar, saúde, assistência social, educação profissional e aprendizagem, conforme normativas específicas de cada 
segmento;
III- Colocação familiar: entendido como programas para promoção do direito a convivência familiar, como a intermediação de guarda, o apadrinha-
mento afetivo e grupos de apoio à adoção, conforme previsto na PMCFC de Americana;
IV- Acolhimento Institucional e Familiar: conforme previsto na Política Municipal de Promoção, Proteção e Defesa do Direito da Criança e do Adoles-
cente à Convivência Familiar e Comunitária - PMCFC de Americana;
V- Prestação de Serviços à Comunidade: conforme Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE e tipificação nacional dos serviços 
socioassistenciais;
VI- Liberdade Assistida: conforme Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE e tipificação nacional dos serviços socioassistenciais;
VII- Semiliberdade: conforme Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE;
VIII- Internação: conforme Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE.

4.2. Especificação do Regime de Atendimento:

(especificar, resumidamente, qual o tipo de atendimento realizado e qual a base teórica e legal de atuação, tendo em vista o regime de atendimento 
selecionado no item 4.1., lembrando que deverá ser mais amplamente abordado no Plano de Trabalho e Relatório.) 

 
5. DATA E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL  
 
Data: 
 
Nome do responsável legal:  
 
 

Assinatura  
 

Nome do responsável técnico 
 
 

Assinatura  
 

 
ANEXO III

RESOLUÇÃO CMDCA Nº 119/2019

(colocar o cabeçalho com logotipo da organização)

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

1. Resumo do Serviço ou Programa 
(Colocar resumidamente a finalidade do programa ou serviço: tipo de atendimento, público alvo, abrangência territorial e objetivos geral/específicos. 
Descrição da realidade sobre a qual intervém, fazendo breve análise das causas e conseqüências dos problemas existentes, frente ao público alvo 
(crianças/adolescentes) inseridos no contexto sócio-familiar e comunitário.)

2. Público Alvo:
(Preencher o quadro abaixo com os dados referente ao ano anterior e relatar em seguida sobre o perfil do público atendido, fazendo menção à 
quantidade de atendimentos indiretos). 

 

2.1. Público Alvo 
Quantidade de Atendidos 

Faixa etária Pessoa com 
deficiência 

Gênero Capacidade 
Atendimento 

Critério(s) para ser 
atendido no serviço ou 

programa 

Total de 
atendidos no 

ano  Masculino Feminino 
Crianças  
 

       

Adolescentes  
 

       

Famílias 
 

       

TOTAL  
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2.1. Público Alvo 
Quantidade de Atendidos 

Faixa etária Pessoa com 
deficiência 

Gênero Capacidade 
Atendimento 

Critério(s) para ser 
atendido no serviço ou 

programa 

Total de 
atendidos no 

ano  Masculino Feminino 
Crianças  
 

       

Adolescentes  
 

       

Famílias 
 

       

TOTAL  
 

 
 3. Execução:   (Como o Programa ou Serviço foi executado? Relatar as estratégias eprocedimentos adotados na execução a fim de atingir o resul-

tado previsto. Identificar claramente as ações de forma a promover a autonomia do público alvo).

3.1. Quadro Metodológico de Execução 

(Descrição do cumprimento das metas quantitativas, demonstrando em qual tempo os benefícios e os ganhos esperados foram alcançados. As me-
tas devem responder aos objetivos específicos elencados no formulário de inscrição e neste relatório). (veja exemplo) 

 

 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS1 
 

 
 

ATIVIDADES 
 
 

METAS 
QUANTITATIVAS 

ATINGIDAS2 
PÚBLICO 

ALVO3 
TEMPO DA 
EXECUÇÃO 

RESULTADOS 
ALCANÇADOS 

Fortalecimento de 
vínculos mãe-filho 

Oficina de 
desenvolvimento de 

habilidades no cuidado 
1 

30 mulheres-mães 
participando de 5 

encontros 

Mães das 
crianças e 

adolescente 
participantes do 

projeto 

 
2 meses 

Desenvolvimento 
de habilidades no 
estabelecimento 

de limites 

Fortalecimento de 
vínculos mãe-filho 

Oficina de 
desenvolvimento de 

habilidades no cuidado 
2 

30 mulheres-mães 
participando de 5 

encontros 

Mães das 
crianças e 

adolescente 
participantes do 

projeto 

 
2 meses 

Desenvolvimento 
de habilidades de 

bons-tratos 

 
 

                                                 

 
 

 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS1 
 

 
 

ATIVIDADES 
 
 

METAS 
QUANTITATIVAS 

ATINGIDAS2 
PÚBLICO 

ALVO3 
TEMPO DA 
EXECUÇÃO 

RESULTADOS 
ALCANÇADOS 

Fortalecimento de 
vínculos mãe-filho 

Oficina de 
desenvolvimento de 

habilidades no cuidado 
1 

30 mulheres-mães 
participando de 5 

encontros 

Mães das 
crianças e 

adolescente 
participantes do 

projeto 

 
2 meses 

Desenvolvimento 
de habilidades no 
estabelecimento 

de limites 

Fortalecimento de 
vínculos mãe-filho 

Oficina de 
desenvolvimento de 

habilidades no cuidado 
2 

30 mulheres-mães 
participando de 5 

encontros 

Mães das 
crianças e 

adolescente 
participantes do 

projeto 

 
2 meses 

Desenvolvimento 
de habilidades de 

bons-tratos 

 
 

                                                 

4. Articulação com a Rede 
(Como se deu a articulação com a rede?De que forma a comunidade participou? Quais foram as parcerias realizadas? Quais foram as dificuldades 
encontradas e os desafios superados? 

5. Monitoramento e Avaliação 
(Como, quando e de que forma foram solucionados os eventuais problemas? Como os resultados foram medidos?). O monitoramento e 
a avaliação são instrumentos essenciais para estimar e medir a execução do serviço ou programa, o processo de monitoramento e ava-
liação, a eficiência da ação (durante a execução) e a eficácia (grau de alcance final dos objetivos e resultados previstos e alcançados). 
Relatar abaixo a forma como o serviço ou programa foi avaliado e os resultados alcançados, preenchendo a seguir a tabela. (veja exemplo) 

 
5.1. Avaliação de Resultados 
 

 
Matriz da avaliação de resultados 

 
Objetivo específico Perguntas de 

avaliação 
Indicadores 

quantitativos 
Fontes de 

informação 
Indicadores 
qualitativos 

Fontes de 
informação Periodicidade 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fortalecimento de 
vínculos mãe-filho 

O quanto impactou 
na relação mãe e 

filho e no 
desenvolvimento 

deste a 
participação nas 

atividades 
realizadas 

Faltas escolares 
dos filhos 

Lista de 
presença escolar 

O saber prévio 
dos participantes 

Avaliação 
individual 

prévia pela 
equipe 

psicossocial e 
em grupo no 

inicio da 
atividade 

Ao inicio e ao 
final  do ano 

letivo e do ano 
do projeto 

Notas escolares 
dos filhos Boletim escolar O conhecimento 

adquirido 

Avaliação 
individual pela 
equipe técnica 
e em grupo ao 
final de cada 
conjunto de 

oficinas 

Ao inicio e ao 
final  do ano 

letivo e do ano 
do projeto 

--- --- 

A percepção dos 
filhos quanto à 

relação com suas 
mães 

Grupo focal 
com filhos e 

filhas das mães 
trabalhadas 

Ao inicio e ao 
final  do ano 

letivo e do ano 
do projeto 

 
 
[1] Para cada objetivo específico poderá ter ocorrido mais de uma atividade.
[2] Colocar a quantidade do público dentro da respectiva atividade, explicitar se o mesmo público participou mais de vez de cada atividade
[3] Especificar o público alvo específico de cada atividade, que deve estar associado às metas (exemplo: crianças de 0 a 6 anos)

6. Atendidos
(Especificar o público atendido: se é família inscrita como beneficiária de programa(s) de transferência de renda e qual(is), se é pessoa com defici-
ência e/ou se é adolescente em cumprimento de medida socioeducativa)
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ATENDIDOS 

QUANTIDADE DE ATENDIDOS 
CRIANÇAS 

0 A 12 ANOS 
INCOMPLETOS 

ADOLESCENTES 
12 A 18 ANOS 

INCOMPLETOS 

 
 
 
 

FAMÍLIAS 

 
 
 
 

OBSERVAÇÕES 
 

MASC 
 

FEM 
 

MASC 
 

FEM 

Programa de Transferência de Renda  
 

      

Pessoa com Deficiência 
 

      

Medida Socioeducativa 
 

      

TOTAL  
 

     

 

 
 

 
7. DATA E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL  
 
Data: 
 
Nome do responsável legal:  
 
 

Assinatura  
 

Nome do responsável técnico 
 
 

Assinatura  
 

 
ANEXO IV

RESOLUÇÃO CMDCA Nº 119/2019

(colocar o cabeçalho com logotipo da organização)

PLANO DE TRABALHO 

1. IDENTIFICAÇÃO  Nome do programa/serviço: 
Ano:
Responsável técnico pelo projeto/programa:
Organização executora: 
Sigla:
Responsável legal:
CNPJ:
Endereço (sede e unidades):
Telefone:
Email: 
Data da fundação (Organização da Sociedade Civil):
Razão social (Organização da Sociedade Civil):
Histórico da Entidade (Organização da Sociedade Civil): 
Finalidades Estatutárias (Organização da Sociedade Civil) 

2. JUSTIFICATIVA  Justificar a criação do programa, os princípios que o fundamentam e a demanda para sua implantação.

3. OBJETIVOS  Descrição de onde se quer chegar com as ações do programa. Elencar claramente o objetivo geral e os objetivos específicos.

4. PUBLICO ALVO  Caracterização das crianças e adolescentes atendidos, faixa etária, período de atendimento, atividades desenvolvidas. Utilizar 
quadro abaixo como resumo da quantidade de atendidos, o que não exclui a apresentação das demais informações. 

 

4.1. Público Alvo 
Quantidade de Atendidos 

Faixa etária Pessoa com 
deficiência 

Sexo Capacidade 
Atendimento 

Total de Atendidos 
Atualmente Masculino Feminino 

Crianças       

Adolescentes  
    

  

Famílias 
    

  

TOTAL   
  

  

 
 5. METODOLOGIA
Descrição de como são desenvolvidas as atividades do programa com vistas a alcançar os objetivos propostos:
- Critérios de admissão dos participantes:
- Atividades realizadas:
- Dias e horários de atendimento:
- Capacidade de atendimento por período;
- Formas de interação com a família e comunidade:
- Parcerias:
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- Formas de interlocução com outras esferas:
- É ofertada de forma gratuita aos participantes? 
- Há cobrança de taxas? Quais atividades são pagas? Há critério(s) para gratuidade? Qual(i)s?

6. AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO
Formas de acompanhamento e avaliação das ações desenvolvidas pelo programa.

7. RECURSOS MATERIAIS E ESPAÇO FÍSICO   Detalhamento dos materiais e equipamentos que são utilizados para a execução do programa, 
bem como as características do espaço físico em que as atividades vão ocorrer.

8. RECURSOS HUMANOS  Quadro de pessoal envolvido na execução do atendimento: educadores, técnicos, equipe de apoio, voluntários, espe-
cificando as funções e vínculo.

 
 

Escolaridade Formação Quantidade Tipo de Vínculo* Custo Mensal 

Nível Médio 

    
    
    
    

Nível Superior 

    
    
    
    
    
    

 
 *CLT/ Estatutário/ RPT/Estagiário/Voluntário

9. RECURSOS FINANCEIROS  Orçamento do programa, com respectivas fontes de recursos e custo mensal/total.
- Incluir Quadros abaixo como Resumos dos Recursos Financeiros, o que não exclui a apresentação do Orçamento Total do Projeto/Programa para 
as entidades não governamentais.

- As entidades Governamentais devem Utilizar somente o Quadro 9.2.
 

 
9.1. Recursos Próprios* Valores Anuais 

Mensalidades R$ 

Doações espontâneas R$ 
Eventos R$ 
Telemarketing   -  (   ) próprio  (   ) terceirizado R$ 
Outros (especificar) R$ 

TOTAL R$ 
*arrecadação do ano anterior e somente para entidades não governamentais 
 
 

9.2. Convênios Públicos* 

Órgãos Município 
Tipo de Recurso 

Municipal Estadual Federal 
  R$ R$ R$ 

  R$ R$ R$ 

  R$ R$ R$ 

  R$ R$ R$ 

TOTAL R$ R$ R$ 
                                          TOTAL GERAL R$  
* referente ao ano anterior para organizações da sociedade civil e organizações governamentais 
 
9.3. Resumo da Despesa Anual * 
 

Categoria Valores 

Pessoal   R$ 

Manutenção / Custeio         R$ 
Material de Despesa               R$ 

TOTAL R$ 
*previsão de execução para o ano em exercício somente para organização da sociedade civil 
 

 
DATA E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL  
 
Data: 
 
Nome do responsável legal:  
 
 

Assinatura  
 

Nome do responsável técnico 
 
 

Assinatura  
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ANEXO VII
RESOLUÇÃO CMDCA Nº 119/2019

  (colocar o cabeçalho com logotipo da organização)

REQUERIMENTO 

ORGANIZAÇÕES GOVERNAMENTAIS
Ao 
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE AMERICANA - CMDCA

A/O ________________________________________________________________________
Vem requerer: 

(___) Pedido inicial da Inscrição de seus programas ou serviços,
(___) Reavaliação da Inscrição de seus programas ou serviços,

Junto a esse Conselho estando ciente das exigências previstas na Resolução CMDCA N.º 119/2019.

Anexo, os documentos abaixo relacionados:

ORGANIZAÇÕES GOVERNAMENTAIS, art. 6º da Resolução (inscrição inicial de serviços, programa(s) e projetos ):

I - Requerimento ao CMDCA, em papel timbrado do órgão, em duas vias, solicitando a inscrição do programa ou serviço conforme modelo (ANEXO 
VII) disponível na página do CMDCA no item Downloads/Formulários no site www.americana.sp.gov.br, preenchido, datado e assinado pelo repre-
sentante legal do órgão ou do responsável pelo serviço, programa ou projeto;
II- Formulário de inscrição do programa ou serviço conforme modelo (ANEXO VIII) disponível na página do CMDCA no item Downloads/Formulários 
no site www.americana.sp.gov.br, devidamente preenchido, datado e assinado pelo representante legal do órgão ou do responsável pelo programa;
III- Relatório das Atividades desenvolvidas nos últimos seis meses, caso o programa ou serviço já esteja em execução, conforme modelo (ANEXO 
III) disponível na página do CMDCA no item Downloads/Formulários no site www.americana.sp.gov.br;
IV- Plano de Trabalho a ser inscrito, conforme modelo (ANEXO IV) disponível na página do CMDCA no item Downloads/Formulários no site www.
americana.sp.gov.br

ORGANIZAÇÕES GOVERNAMENTAIS, no art. 8º da Resolução (programas já inscritos no CMDCA):

I- Requerimento ao CMDCA, em papel timbrado do órgão, em duas vias, solicitando a reavaliação da inscrição do seu(s) programa(s) ou serviço, 
conforme modelo (ANEXO VII) disponível página do CMDCA no item Downloads/Formulários no site www.americana.sp.gov.br, preenchido, datado 
e assinado pelo representante legal do órgão ou do responsável pelo programa;
II- Formulário de reavaliação da inscrição do programa ou serviço, conforme modelo (ANEXO VIII) disponível na página do CMDCA no item Down-
loads/Formulários no site www.americana.sp.gov.br, devidamente preenchido;
III- Relatório das atividades desenvolvidas nos últimos dois anos conforme modelo (ANEXO III) disponível na página do CMDCA no item Downloads/
Formulários no site www.americana.sp.gov.br;
IV- Plano de Trabalho do(s) programa(s) para os próximos dois anos, conforme modelo (ANEXO IV) disponível na página do CMDCA no item Down-
loads/Formulários no site www.americana.sp.gov.br;  

DATA E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL  
Data: 
Nome do responsável legal:  Assinatura  

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO VIII
RESOLUÇÃO CMDCA Nº 119/2019

  (colocar o cabeçalho com logotipo da organização)

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE PROGRAMAS E SERVIÇOS 
ORGANIZAÇÕES GOVERNAMENTAIS

Ano: _______________________ Registro nº ____________________
 

 
1 – IDENTIFICAÇÃO 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGIME DE ATENDIMENTO 
CONFORME ESTATUTO DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
 

–

–

– –

–

–

–

–

–
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1 – IDENTIFICAÇÃO 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGIME DE ATENDIMENTO 
CONFORME ESTATUTO DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
 

–

–

– –

–

–

–

–

–

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGIME DE ATENDIMENTO 
CONFORME ESTATUTO DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
 

 
Assinale abaixo: 

 
(  ) I - Orientação e apoio sociofamiliar – entendido como os serviços tipificados de assistência social, 
os serviços e programas de saúde e outros similares, voltados à garantia de direitos de crianças e 
adolescentes através do apoio a estes e suas famílias, conforme normativas específicas de cada 
segmento; 
(    ) II - apoio socioeducativo em meio aberto – entendido como os programas e serviços de atendimento 
direto a crianças e adolescentes através de esporte, cultura, educação complementar, saúde, 
assistência social, educação profissional e aprendizagem, conforme normativas específicas de cada 
segmento; 
(   ) III – colocação familiar – entendido como programas para promoção do direito a convivência familiar, 
como a intermediação de guarda, o apadrinhamento afetivo e grupos de apoio à adoção, conforme 
previsto na Política Municipal de Promoção, Proteção e Defesa do Direito da Criança e do Adolescente 
à Convivência Familiar e Comunitária -  PMCFC de Americana; 
(    ) IV – acolhimento institucional e familiar -  conforme previsto na Política Municipal de Promoção, 
Proteção e Defesa do Direito da Criança e do Adolescente à Convivência Familiar e Comunitária -  
PMCFC de Americana;  
(   ) V – prestação de serviços à comunidade -  conforme Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo - SINASE e tipificação nacional dos serviços socioassistenciais; 
(  ) VI – liberdade assistida - conforme Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo- -  SINASE e 
tipificação nacional dos serviços socioassistenciais; 
(     ) VII – semiliberdade -  conforme Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE; 
(     ) VIII – internação - conforme Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo -  SINASE. 

 
2-ESPECIFICAÇÃO DO REGIME DE ATENDIMENTO 
(especificar, resumidamente, qual o tipo de atendimento realizado e qual a base teórica e legal de atuação, tendo em vista o regime de 
atendimento selecionado no item anterior lembrando que deverá ser mais amplamente abordado no Plano de Trabalho e Relatório). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3- PROGRAMAS E SERVIÇOS  
 
Nome do Programa ou Serviço Locais de 

atendimento 
Dias e 

horários 
Faixa etária atendida Critérios 

de inclusão 
Fontes de 

Financiamento 
      

 
 

     

 
 

     

 
 

     

OBS: acrescentar ou retirar linhas, se necessário. 
 
 

 
4 –DATA E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL  
 
Data:: 
Nome :  Assinatura  

 

 

 
 
 

ANEXO V 
 

RESOLUÇÃO CMDCA Nº. 119/2019 
 

(colocar o cabeçalho com logotipo da organização) 
 

RELAÇÃO DOS ADOLESCENTES ATENDIDOS 
ANO:________  

 
NOME DA ORGANIZAÇÃO/ PROGRAMA/SERVIÇO: _____________________________________________________________________________ 
 

 NOME NASCIMENTO FILIAÇÃO ESCOLARIDADE ENDEREÇO INÍCIO E TÉRMINO 
DO CONTRATO 

ENDEREÇO DA EMPRESA OU ÓRGÃO 
PÚBLICO 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
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ANEXO V 
 

RESOLUÇÃO CMDCA Nº. 119/2019 
 

(colocar o cabeçalho com logotipo da organização) 
 

RELAÇÃO DOS ADOLESCENTES ATENDIDOS 
ANO:________  

 
NOME DA ORGANIZAÇÃO/ PROGRAMA/SERVIÇO: _____________________________________________________________________________ 
 

 NOME NASCIMENTO FILIAÇÃO ESCOLARIDADE ENDEREÇO INÍCIO E TÉRMINO 
DO CONTRATO 

ENDEREÇO DA EMPRESA OU ÓRGÃO 
PÚBLICO 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO VI 
 

RESOLUÇÃO CMDCA Nº. 119/2019 
 

(colocar o cabeçalho com logotipo da organização) 
 

RELAÇÃO DOS CURSOS OFERECIDOS 
 

ANO:_______ 
 
NOME DA ORGANIZAÇÃO/ PROGRAMA/SERVIÇO: _____________________________________________________________________________ 
 

CURSOS OFERECIDOS CARGA 
HORÁRIA 

DURAÇÃO:  
DIAS E 

HORÁRIOS 

*CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO 

DATA DE INÍCIO 
DO CURSO 

 NÚMERO DE 
VAGAS 

OFERECIDAS 

PERFIL 
SOCIOECONÔMICO 

DOS PARTICIPANTES 

ENDEREÇO ONDE É 
MINISTRADO O 

CURSO 

Validade do curso 
(considerar data 
da declaração do 

curso emitido pelo 
MTE) 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

*O conteúdo programático poderá constar no plano de trabalho. Caso isso ocorra, especificar essa informação na planilha. 
 

 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
  

PORTARIA Nº 9.554, DE 12 DE MARÇO DE 2019

"Que exonera servidor comissionado."

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

Considerando o que consta no procedimento administrativo nº 21.013/2019,

R E S O L V E :

I - Exonerar o servidor comissionado VALTER ONORIO DE ANDRADE, do cargo de ASSESSOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS, em 12 de março de 
2019.

II - Estabelecer que esta portaria entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário, especialmente a Portaria nº 7.690 
de 22 de janeiro de 2015. 

Prefeitura Municipal de Americana, aos 12 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 

 

DECRETO Nº 12.191, DE 11 DE MARÇO DE 2019

"Convoca a 8ª Conferência Municipal de Saúde, na forma que especifica, e dá outras providências."

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

Considerando o que determina o inciso V do artigo 62 da Lei Orgânica do Município;
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Considerando o disposto nas Leis Federais nº 8.080, de 19 de setembro de 1980 e nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, bem como na Lei Com-
plementar Federal nº 141, de 13 de janeiro de 2012;

Considerando as deliberações adotadas pelo Conselho Municipal de Saúde, em reunião realizada no dia 28 de novembro de 2018;

Considerando que a Conferência Municipal de Saúde é o fórum máximo de deliberação sobre a Política de Saúde;

Considerando, por fim, o que consta do processo administrativo PMA nº 14.155/2019,

D E C R E T A :

Art. 1º Fica convocada a 8ª Conferência Municipal de Saúde, a realizar-se nos dias 05 e 06 de abril de 2019, no Auditório Jamil Salomão, da FAM - 
Faculdade de Americana, localizado na Avenida Joaquim Boer, nº 733, Jardim Luciene, nesta cidade, na forma do seu Regimento.

Parágrafo único. A 8ª Conferência Municipal de Saúde terá:

I - como tema central: "Democracia e Saúde: Saúde como Direito e Consolidação e Financiamento do SUS";

II - como eixos temáticos:

a) saúde como direito;
b) consolidação dos princípios do SUS;
c) financiamento adequado e suficiente do SUS.

Art. 2º A 8ª Conferência Municipal de Saúde será coordenada pelo senhor Marcio Massahura Yokota e presidida pelo senhor José Sebastião de 
Souza Campos, ambos integrantes do Conselho Municipal de Saúde.

Art. 3º A conferência convocada na forma do presente decreto terá abrangência municipal e será precedida de pré-conferências, que visarão os 
seguintes objetivos:
I - atualização e ampliação do Mapa da Saúde;
II - análise da Situação de Saúde com a participação de técnicos e representantes da comunidade.

§ 1º As pré-conferências serão realizadas no período compreendido entre os dias 18 e 25 de março de 2019.

§ 2º A aplicação das diretrizes constantes do Relatório Final da 8ª Conferência Municipal de Saúde será monitorada pelo Conselho Municipal de 
Saúde e pelo Gabinete do Secretário Municipal de Saúde.

Art. 4º A estrutura organizacional da 8ª Conferência Municipal de Saúde será definida em Regimento a ser aprovado pelo Conselho Municipal de 
Saúde e homologado pelo Secretário Municipal de Saúde.

Art. 5º As despesas decorrentes da organização e realização da conferência serão custeadas com recursos orçamentários e financeiros consignados 
à Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 5º Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 11 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 6.277, DE 11 DE MARÇO DE 2019

Autor do Projeto de Lei C. M. nº 22/2019 - Poder Executivo - Omar Najar. 

"Autoriza o Poder Executivo a formalizar acordo extrajudicial com a União Operária de Americana e dá outras providências."

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

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a firmar acordo extrajudicial com a União Operária de Americana, nos termos da minuta que segue anexa 
e faz parte integrante da presente Lei para pôr fim à contenda judicial, autos número 1006144-86.2018.8.26.0019, da Justiça Estadual de São Paulo.

Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a alienar, de forma gratuita e isenta de ônus de qualquer natureza, para a União Operária de Americana, as-
sociação civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob nº 55.351.472/0001-80, com sede a Rua Rio Branco, nº 70, salas 32, 34 e 35, centro, Ame-
ricana - SP, o imóvel a seguir descrito, resultante do desmembramento do imóvel identificado pelo Cadastro Municipal com o nº 08.0580.0010.000 e 
registrado sob a matrícula nº 128.671 no Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Americana - SP:

Descrição: Inicia-se no ponto localizado no alinhamento da Rua Orlando Dei Santi e segue em reta pelo alinhamento com rumo 58°45'14"SE numa 
distância de 51,04m (cinquenta e um metros e quatro centímetros) deste deflete à direita e segue em reta divisando com a Gleba 1AA com rumo 
31º14'46''SW numa distância de 18,53m (dezoito metros e cinquenta e três centímetros); deste deflete á esquerda e segue em reta com rumo 
23°49'59"SE numa distância de 58,75m (cinquenta e oito metros e setenta e cinco centímetros); deste deflete á direita e segue em reta divisando 
com a área de cadastro 08.0590.0010.0000 da Escola Técnica Estadual de Americana ETEPA com o rumo 66°59'53"SW numa distância de 226,80m 
(duzentos e vinte e seis metros e oitenta centímetros); deste deflete á direita e segue em reta pelo alinhamento da Avenida Nossa Senhora de Fátima 
com rumo 23°00'07"NW numa distância de 100,61m (cem metros e sessenta e um centímetros); deste deflete á direita e segue em reta divisando 
com área de propriedade de Contatto Com. e Imob. LTDA. com rumo 51°38'39"NE numa distância de 189,32m (cento e oitenta e nove metros e 
trinta e dois centímetros); até o ponto inicial perfazendo uma área superficial de 28.439,80m² (vinte e oito mil quatrocentos e trinta e nove metros 
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quadrados e oitenta centímetros quadrados).

Parágrafo único. As despesas cartoriais referentes à transferência da propriedade do bem imóvel descrito no caput serão custadas pela União 
Operária de Americana. 

Art. 3º O Imóvel a que se refere o artigo anterior será isento do Imposto Predial e Territorial Urbano pelo prazo de 3 (três) anos, contados mês a mês, 
a partir do registro em matrícula da transferência da propriedade. 

Art. 4º A operação de transmissão de propriedade do bem descrito no artigo 2º, para a União Operária de Americana será isenta do Imposto sobre a 
Transmissão de Bens Imóveis Inter-Vivos. 

Art. 5º O imóvel a seguir descrito permanecerá sobre a propriedade do Município de Americana, e sobre o mesmo não penderão ônus ou condicio-
nantes de nenhuma natureza:

Descrição: Inicia-se no ponto localizado no alinhamento da Rua Orlando Dei Santi e segue em reta pelo alinhamento com rumo 58°45'14"SE numa 
distância de 22,00m (vinte e dois metros); deste segue em curva à direita (raio 265,00) divisando com área de cadastro 08.0580.0020.0000 numa 
distância de 101,75m (cento e um metros e setenta e cinco centímetros); deste segue em curva à esquerda (raio 235,00) divisando com área de ca-
dastro 08.0580.0020.0000 numa distância de 73,83m (setenta e três metros e oitenta e três centímetros); deste segue em reta divisando com área de 
cadastro 08.0580.0020.0000 com o rumo 54°39'01"SE numa distância de 52,00m (cinquenta e dois metros); deste segue em curva à esquerda (raio 
145,00) divisando com área de cadastro 08.0580.0020.0000 numa distância de 42,06m (quarenta e dois metros e seis centímetros); deste deflete à 
direita e segue em reta com rumo 18°15'45"SE pelo alinhamento da Avenida Da Saúde numa distância de 118,25m (cento e dezoito metros e vinte 
e cinco centímetros); deste deflete á direita e segue em reta divisando com loteamento Nossa Senhora de Fátima com o rumo 68°17'42"SW numa 
distância de 89,05m (oitenta e nove metros e cinco centímetros); deste deflete á direita e segue em reta divisando com loteamento Nossa Senhora de 
Fátima com o rumo 21°18'03"NW numa distância de 99,60m (noventa e nove metros e sessenta centímetros); deste deflete á esquerda e segue em 
reta pelo alinhamento da Rua Teresina com o rumo 56°55'54"SW numa distância de 40,76m (quarenta metros e setenta e seis centímetros); deste 
deflete á direita e segue em reta divisando com a área de cadastro 08.0590.0010.0000 da Escola Técnica Estadual de Americana ETEPA com o rumo 
23°04'16"NW numa distância de 200,45m (duzentos metros e quarenta e cinco centímetros); deste deflete á esquerda e segue em reta com rumo 
66°59'53"SW numa distância de 15,20m (quinze metros e vinte centímetros); deste deflete á direita e segue em reta divisando com a Gleba 1AB com 
rumo 23°49'59"NW numa distância de 58,75m (cinquenta e oito metros e setenta e cinco centímetros); deste deflete á direita e segue em reta com 
rumo 31°14'46"SW numa distância de 18,53m (dezoito metros e cinquenta e três centímetros); até o ponto inicial perfazendo uma área superficial de 
28.439,80m² (vinte e oito mil quatrocentos e trinta e nove metros quadrados e oitenta centímetros quadrados). 

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando expressamente a Lei Municipal nº 4.302, de 5 de janeiro de 2006. 

§1º Os atos lícitos praticados com fundamento na Lei expressamente revogada no caput não serão atingidos pela revogação, nem desfeitos em 
quaisquer de seus efeitos. 

§2º Com a revogação da Lei Municipal nº 4.302, de 2006, extingue-se cláusula resolutiva e condicionante de doação do bem imóvel, o que deverá 
ser registrado em sua matrícula imobiliária. 

Prefeitura Municipal de Americana, aos 11 de março de 2019.

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.
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LEI Nº 6.277, DE 11 DE MARÇO DE 2019. 

 
ANEXO I  

 
INSTRUMENTO PÚBLICO DE COMPOSIÇÃO EXTRAJUDICIAL 

 
Instrumento público de composição extrajudicial que entre si 

firmam o Município de Americana e a União Operária de 

Americana para composição do objeto controvertido nos 

autos do processo judicial 1006144-86.2018.8.26.0019 em 

trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Americana.  

 

MUNICÍPIO DE AMERICANA, personalidade jurídica de direito público interno, devidamente 

inscrita no CNPJ 45.781.176.0001-66, com paço Municipal instalado na Avenida Brasil, nº 85, nesta 

cidade de Americana - SP, neste ato representado pelo Chefe do Poder Executivo, Prefeito Omar Najar, 

doravante denominado simplesmente MUNICÍPIO, e UNIÃO OPERÁRIA DE AMERICANA, 

associação civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob nº 55.351.472/0001-80, com sede a Rua 

Rio Branco, nº 70, salas 32, 34 e 35, Centro, Americana - SP, representada na forma de seu estatuto 

social, por Jairo Azevedo Filho, brasileiro, divorciado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG 

nº 16.576.900 e inscrito no CPF do MF sob nº 123.545.028-77, residente à Rua Princesa Isabel, nº 120, 

Americana - SP, doravante denominada simplesmente UNIÃO OPERÁRIA, têm entre si justo e 

acertado o presente termo de composição extrajudicial, nos seguintes termos e condições. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 

Com o objetivo comum de pôr fim ao embate judicial travado nos autos da ação 1006144-

86.2018.8.26.0019 que tramita perante a 3ª Vara Cível da comarca de Americana, versando sobre a 

reversão de doação de imóvel feita pela UNIÃO OPERÁRIA ao MUNICÍPIO, em razão do não 

cumprimento dos encargos incidentes sobre a doação, as partes compõem-se nos termos deste 

instrumento. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA MUNICIPALIDADE  
 
Nos termos deste instrumento e dos limites estabelecidos pela Lei Municipal ______________, o 

Município se compromete a:  

 

a) Devolver à União Operária parte da área doada nos termos da Lei Municipal 4.302, de 5 de janeiro de 

2006, conforme descrição que segue:  
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LEI Nº 6.277, DE 11 DE MARÇO DE 2019. 

 
ANEXO I  

 
INSTRUMENTO PÚBLICO DE COMPOSIÇÃO EXTRAJUDICIAL 

 
Instrumento público de composição extrajudicial que entre si 

firmam o Município de Americana e a União Operária de 

Americana para composição do objeto controvertido nos 

autos do processo judicial 1006144-86.2018.8.26.0019 em 

trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Americana.  

 

MUNICÍPIO DE AMERICANA, personalidade jurídica de direito público interno, devidamente 

inscrita no CNPJ 45.781.176.0001-66, com paço Municipal instalado na Avenida Brasil, nº 85, nesta 

cidade de Americana - SP, neste ato representado pelo Chefe do Poder Executivo, Prefeito Omar Najar, 

doravante denominado simplesmente MUNICÍPIO, e UNIÃO OPERÁRIA DE AMERICANA, 

associação civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob nº 55.351.472/0001-80, com sede a Rua 

Rio Branco, nº 70, salas 32, 34 e 35, Centro, Americana - SP, representada na forma de seu estatuto 

social, por Jairo Azevedo Filho, brasileiro, divorciado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG 

nº 16.576.900 e inscrito no CPF do MF sob nº 123.545.028-77, residente à Rua Princesa Isabel, nº 120, 

Americana - SP, doravante denominada simplesmente UNIÃO OPERÁRIA, têm entre si justo e 

acertado o presente termo de composição extrajudicial, nos seguintes termos e condições. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 

Com o objetivo comum de pôr fim ao embate judicial travado nos autos da ação 1006144-

86.2018.8.26.0019 que tramita perante a 3ª Vara Cível da comarca de Americana, versando sobre a 

reversão de doação de imóvel feita pela UNIÃO OPERÁRIA ao MUNICÍPIO, em razão do não 

cumprimento dos encargos incidentes sobre a doação, as partes compõem-se nos termos deste 

instrumento. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA MUNICIPALIDADE  
 
Nos termos deste instrumento e dos limites estabelecidos pela Lei Municipal ______________, o 

Município se compromete a:  

 

a) Devolver à União Operária parte da área doada nos termos da Lei Municipal 4.302, de 5 de janeiro de 

2006, conforme descrição que segue:  
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Descrição: Inicia-se no ponto localizado no alinhamento da Rua Orlando Dei Santi e segue em reta pelo 

alinhamento com rumo 58°45’14”SE numa distância de 51,04m (cinquenta e um metros e quatro 

centímetros) deste deflete à direita e segue em reta divisando com a Gleba 1AA com rumo 31º14’46’’SW 

numa distância de 18,53m (dezoito metros e cinquenta e três  centímetros); deste deflete á esquerda e 

segue em reta com rumo 23°49’59”SE  numa distância  de 58,75m (cinquenta e oito metros e setenta e 

cinco  centímetros); deste deflete á direita e  segue em reta divisando com a área de cadastro 

08.0590.0010.0000 da Escola Técnica Estadual de Americana ETEPA com o rumo 66°59’53”SW numa 

distância de 226,80m (duzentos e vinte e seis metros e oitenta centímetros); deste deflete á direita e segue 

em reta pelo alinhamento da Avenida Nossa Senhora de Fátima com rumo 23°00’07”NW numa distância 

de 100,61m (cem metros e sessenta e um centímetros); deste deflete á direita e segue em reta divisando 

com área de propriedade de Contatto Com. e Imob. LTDA. com rumo 51°38’39”NE numa distância de 

189,32m (cento e oitenta e nove metros e trinta e dois centímetros); até o ponto inicial perfazendo uma 

área superficial de 28.439,80m² (vinte e oito mil quatrocentos e trinta e nove metros quadrados e oitenta 

centímetros quadrados). 

 

b) Isentar do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, nos termos da autorização concedida pela Lei 

Municipal __________; a área descrita no item “a.”, por 3 (três) exercícios, considerando-se a parcela 

mensal correspondente em cada exercício, ou, até que o bem seja alienado, o que ocorrer primeiro.  

 

c) Revogar o Decreto Municipal nº 9.011, de 27 de junho de 2011. 

 

d) Isentar a Transmissão do Imóvel do Município para a União Operária, do Imposto sobre a 

Transmissão de Bens Imóveis – ITBI. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA UNIÃO OPERÁRIA DE AMERICANA 
 

Nos termos deste instrumento e dos limites estabelecidos pela Lei Municipal ______________, a 

UNIÃO OPERÁRIA DE AMERICANA se compromete a:  

 

a) Receber em doação o imóvel descrito no item “a.” da cláusula segunda deste instrumento.  

 

b) Suportar as despesas cartoriais decorrentes do destacamento e da alienação do bem descrito no item 

“a” da cláusula segunda deste instrumento.  

 

c) Concordar com a extinção da cláusula resolutiva que condicionou a doação da área à Municipalidade, 

nos termos da Lei nº 4.302, de 5 de janeiro de 2006, deixando, livre de qualquer ônus, a área a seguir 

descrita: 
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Descrição: Inicia-se no ponto localizado no alinhamento da Rua Orlando Dei Santi e segue em reta pelo 

alinhamento com rumo 58°45’14”SE numa distância de 22,00m (vinte e dois metros); deste segue em  

curva à direita (raio 265,00) divisando com área de cadastro 08.0580.0020.0000 numa distância de 

101,75m (cento e um metros e setenta e cinco centímetros); deste segue em curva à esquerda (raio 

235,00) divisando com área de cadastro 08.0580.0020.0000 numa distância de 73,83m (setenta e três 

metros e oitenta e três centímetros); deste segue em reta divisando com área de cadastro 

08.0580.0020.0000 com o rumo 54°39’01”SE numa distância de 52,00m (cinquenta e dois metros); deste 

segue em curva à esquerda (raio 145,00) divisando com área de cadastro 08.0580.0020.0000 numa 

distância de 42,06m (quarenta e dois metros e seis centímetros); deste deflete à direita e segue em reta 

com rumo 18°15’45”SE pelo alinhamento da Avenida Da Saúde numa distância de 118,25m (cento e 

dezoito metros e vinte e cinco centímetros); deste deflete á direita e  segue em reta divisando com 

loteamento Nossa Senhora de Fátima com o rumo 68°17’42”SW  numa distância  de 89,05m (oitenta e 

nove metros e cinco centímetros); deste deflete á direita e segue em reta divisando com loteamento Nossa 

Senhora de Fátima com o rumo 21°18’03”NW numa distância de 99,60m (noventa e nove metros e 

sessenta centímetros); deste deflete á esquerda e  segue em reta pelo alinhamento da Rua Teresina com o 

rumo 56°55’54”SW numa distância  de 40,76m (quarenta metros e setenta e seis centímetros); deste 

deflete á direita e  segue em reta divisando com a área de cadastro 08.0590.0010.0000 da Escola Técnica 

Estadual de Americana ETEPA com o rumo 23°04’16”NW  numa distância  de 200,45m (duzentos 

metros e quarenta e cinco centímetros); deste deflete á esquerda e segue em reta com rumo 66°59’53”SW 

numa distância de 15,20m (quinze metros e vinte centímetros); deste deflete á direita e segue em reta 

divisando com a Gleba 1AB com rumo 23°49’59”NW numa distância de 58,75m (cinquenta e oito 

metros e setenta e cinco  centímetros); deste deflete á direita e segue em reta com rumo 31°14’46”SW  

numa distância  de 18,53m (dezoito metros e cinquenta e três  centímetros); até o ponto inicial 

perfazendo uma área superficial de  28.439,80m² (vinte e oito mil quatrocentos e trinta e nove metros 

quadrados e oitenta centímetros quadrados). 

 

d) Requerer, juntamente com a Municipalidade, a extinção do processo 1006144-86.2018.8.26.0019 que 

tramita perante a 3ª cara cível de Americana SP, dando por integralmente encerrada a discussão acerca 

das áreas mencionadas no item “a.” da cláusula segunda e “c.” da cláusula terceira, ambas deste 

instrumento.  

 

CLÁUSULA QUARTA – DA RESCISÃO 
 

O presente acordo, por decorrente de autorização legal específica, obriga as partes em caráter 

irrevogável, devendo, a parte inadimplente, suportar perdas e danos causados à parte lesada, bem como 

responsabilizar-se, se o caso, pelo descumprimento à Lei.  

 



17 Diário oficial Americana, quinta-feira, 14 de março de 2019

 
 

Prefe itura Municipal de  Americana 
Estado de  São Paulo 

 
 
  
    SECRETARIA DE 

              ADMINISTRAÇÃO 
 

(Lei 6.277/2019 – Página 1/7) 

Avenida Brasil,nº 85 – Centro – Tel. (19) 3475.9030 

CEP – 13465-901 – Americana- SP – e-mail: administração@americana.sp.gov.gov.br 

 

 

Descrição: Inicia-se no ponto localizado no alinhamento da Rua Orlando Dei Santi e segue em reta pelo 

alinhamento com rumo 58°45’14”SE numa distância de 22,00m (vinte e dois metros); deste segue em  

curva à direita (raio 265,00) divisando com área de cadastro 08.0580.0020.0000 numa distância de 

101,75m (cento e um metros e setenta e cinco centímetros); deste segue em curva à esquerda (raio 

235,00) divisando com área de cadastro 08.0580.0020.0000 numa distância de 73,83m (setenta e três 

metros e oitenta e três centímetros); deste segue em reta divisando com área de cadastro 

08.0580.0020.0000 com o rumo 54°39’01”SE numa distância de 52,00m (cinquenta e dois metros); deste 

segue em curva à esquerda (raio 145,00) divisando com área de cadastro 08.0580.0020.0000 numa 

distância de 42,06m (quarenta e dois metros e seis centímetros); deste deflete à direita e segue em reta 

com rumo 18°15’45”SE pelo alinhamento da Avenida Da Saúde numa distância de 118,25m (cento e 

dezoito metros e vinte e cinco centímetros); deste deflete á direita e  segue em reta divisando com 

loteamento Nossa Senhora de Fátima com o rumo 68°17’42”SW  numa distância  de 89,05m (oitenta e 

nove metros e cinco centímetros); deste deflete á direita e segue em reta divisando com loteamento Nossa 

Senhora de Fátima com o rumo 21°18’03”NW numa distância de 99,60m (noventa e nove metros e 

sessenta centímetros); deste deflete á esquerda e  segue em reta pelo alinhamento da Rua Teresina com o 

rumo 56°55’54”SW numa distância  de 40,76m (quarenta metros e setenta e seis centímetros); deste 

deflete á direita e  segue em reta divisando com a área de cadastro 08.0590.0010.0000 da Escola Técnica 

Estadual de Americana ETEPA com o rumo 23°04’16”NW  numa distância  de 200,45m (duzentos 

metros e quarenta e cinco centímetros); deste deflete á esquerda e segue em reta com rumo 66°59’53”SW 

numa distância de 15,20m (quinze metros e vinte centímetros); deste deflete á direita e segue em reta 

divisando com a Gleba 1AB com rumo 23°49’59”NW numa distância de 58,75m (cinquenta e oito 

metros e setenta e cinco  centímetros); deste deflete á direita e segue em reta com rumo 31°14’46”SW  

numa distância  de 18,53m (dezoito metros e cinquenta e três  centímetros); até o ponto inicial 

perfazendo uma área superficial de  28.439,80m² (vinte e oito mil quatrocentos e trinta e nove metros 

quadrados e oitenta centímetros quadrados). 

 

d) Requerer, juntamente com a Municipalidade, a extinção do processo 1006144-86.2018.8.26.0019 que 

tramita perante a 3ª cara cível de Americana SP, dando por integralmente encerrada a discussão acerca 

das áreas mencionadas no item “a.” da cláusula segunda e “c.” da cláusula terceira, ambas deste 

instrumento.  

 

CLÁUSULA QUARTA – DA RESCISÃO 
 

O presente acordo, por decorrente de autorização legal específica, obriga as partes em caráter 

irrevogável, devendo, a parte inadimplente, suportar perdas e danos causados à parte lesada, bem como 

responsabilizar-se, se o caso, pelo descumprimento à Lei.  
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CLÁUSULA QUINTA – DO FORO 
 

Para dirimir quaisquer dúvidas que porventura venham surgir no decorrer da execução do presente termo, 

as partes, de comum acordo, elegem o foro da Comarca do Município Americana, do Estado de São 

Paulo. 

 

Para fins de direito, este instrumento é firmado em 2 (duas) vias de igual teor e forma e diante de 2 (duas) 

testemunhas. 

 

Prefeitura Municipal de Americana, aos 11 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 

 

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 9.556, DE 13 DE MARÇO DE 2019

José Eduardo da Cruz Rodrigues Flores, Secretário de Administração - Interino, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, na forma do 
Decreto n° 8.384, de 4 de maio de 2010 e;

Considerando a Portaria nº 8.776, de 4 de agosto de 2017;
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Considerando o que consta do processo administrativo n° 56.365/2019, aberto por solicitação da Secretaria de Negócios Jurídicos junto ao Juízo 
Administrativo de Sindicância, Processos disciplinares e Avaliação de Estágios probatórios, para abertura de Sindicância; 

R E S O L V E :

Nomear a Comissão I, composta pelos membros, Eduardo Moreira Mongelli, Francisco de Assis Rossi Haddad, Letícia Girardi Kumagai e Roberto 
Carlos da Rocha (suplente), para dirimir e apurar os fatos narrados nos autos administrativos.

Publique-se na forma da Lei.

Prefeitura Municipal de Americana, ao 13 de março de 2019.

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração. 

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

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
  

PUBLICAÇÃO

Em atendimento a Lei Municipal n° 6.264/2018, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente torna público que encontra-se acessível para conhecimento 
da população, na Rua Florindo Cibin, n° 435 - Jardim São Paulo, no período de 01/03/2019 à 01/04/2019, de segunda à sexta-feira, no horário das 
9 hrs às 16 hrs, o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) da empresa Claro S/A, protocolo municipal n° 71.589/2018, referente ao solicitação de 
instalação de Estação Rádio Base, estabelecido na Rua Francisco Campos Filho, 635 - São Luiz - Americana / SP.

Americana, 12 de março de 2019

ODAIR DIAS
Secretário de Meio Ambiente

CÍCERO APARECIDO MOURA DE JESUS 
Subsecretário UFLAP - CREA: 5060150194 

UniDaDe De fiscalização, licenciamento ambiental e Projetos

 
NOTIFICAÇÃO

Considerando que o AR retornou sem êxito de entrega ao interessado sobre Poda excessiva de árvore, conforme legislação vigente, Lei nº 5529/13, 
art. 27 inc. VI fica notificado a Auto de Infração .

Processo - 2.470/2019
Nome: Rubens Antonio Astolfi
Endereço da Infração - Rua Plutão nº 149/151 - Jardim Alvorada
Prazo para interposição de recurso: 30 dias

Americana, 12 de março de 2019

CÍCERO APARECIDO MOURA DE JESUS
Subsecretário UFLAP - CREA: 5060150194

 

 
NOTIFICAÇÃO

Considerando que o AR retornou sem êxito de entrega ao interessado sobre Descumprimento das exigências técnicas ou administrativas formuladas 
pela SMA, ou dos prazos estabelecidos, conforme legislação vigente, Lei nº 5.133/2010, fica notificado o Auto de Penalidade de Multa nº 002/2019 .

Processo - 29.262/2013
Nome: Aurora Construções Incorporações e Serviços LTDA 
Endereço da Infração - Rua Maranhão nº 500 - Bairro Olho d'água
Prazo para interposição de recurso: 30 (trinta) dias

Americana, 12 de março de 2019

CÍCERO APARECIDO MOURA DE JESUS
Subsecretário UFLAP - CREA: 5060150194

 

 
NOTIFICAÇÃO

Considerando que o AR retornou sem êxito de entrega ao interessado sobre Descarte de Resíduos em Área não autorizada, conforme legislação 
vigente, art. 2º § 1º Lei nº 4.198/05, fica notificado a Auto de Infração .

Processo - 7.786/2019
Nome: Alfredo Ferreira 
Endereço da Infração - Rua Mato Grosso nº 85 - Jardim Santana
Prazo para interposição de recurso: 20 dias

Americana, 13 de março de 2019

CÍCERO APARECIDO MOURA DE JESUS
Subsecretário UFLAP - CREA: 5060150194
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

UniDaDe De serviços Urbanos

USU - FISCALIZAÇÃO
Edital de ciência e notificação

Fica o proprietário da empresa no endereço abaixo relacionado ciente que deverá apresentar o Alvará de Licença e Funcionamento no prazo máximo 
de dez (10) dias. O fato constitui infração ao disposto no art. 33, da letra (F), da lei 1.098/70, e art. 40, letras (A e D), com nova redação dada pelo 
art. 6 da lei 1.910/83, sob pena de multa e demais penalidades previstas em legislação Municipal. (INTERDIÇÃO DAS ATIVIDADES E LACRAÇÃO 
DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL). 

Proprietário (s) ou Compromissário (s):

Sebastião Teixeira Neto
CNPJ: 43.257.864/0001-04
Av. Paulista,70 - Com - Jd. da Colina
Lote P/01 Quadra A 
Cad. 03.0062.0012.0001
Notificação: 89713

Mega Industria e Comercio de Tintas Ltda - ME
CNPJ: 16.734.229/0001-90
Rua Isabela G. Ferro Santarosa, 200 - Praia dos Namorados
Lote Quadra GL 2A 
Cad. 26.1000.0130.0000
Notificação: 88923

João Pedro Piai
CPF: 440.226.388-34
Rua Padre Gilberto Avila - Jd. São Jose
Lote 11 Quadra A 
Cad. 27.0020.0049.0000
Notificação: 89739

João Pedro Piai
CPF: 440.226.388-34
Rua Padre Gilberto Avila - Jd. São José
Lote 12 Quadra A 
Cad. 27.0020.0037.0000
Notificação: 89738

Americana, 13 de março de 2019

CLAUDIA RODRIGUES DE LUCCA
Subsecretária da Unidade de Serviços Urbanos - SOSU

 

USU - FISCALIZAÇÃO
Edital de ciência e notificação

Ficam os proprietários abaixo relacionados cientes que deverão apresentar no prazo de 10 dias o Alvará de Reforma expedido por esta P. M A. O 
fato constitui infração ao disposto no art. 33 da letra (E) da lei 1.098/70, e art. 6, parágrafo 1 da lei 1.910/83, sob pena de Multa e demais penalidades 
previstas em  legislação Municipal. 

Proprietário (s) ou compromissário (s):

FKB MF Participações e Empreendimentos Ltda
CNPJ: 19.387.039/0001-31
Rua Luiz de Camões, 629 - Jardim Paulista - lote 10 da Quadra G
Cad. 20.0136.0128.0000
Notificação: 89723

Americana, 13 de março de 2019

CLAUDIA RODRIGUES DE LUCCA
Subsecretária da Unidade de Serviços Urbanos - SOSU

 

USU - FISCALIZAÇÃO
Edital de ciência e notificação

Pelo presente Edital ficam os proprietários abaixo relacionados notificados e cientes de que para as obras de construção em andamento no imóvel 
abaixo deverão apresentar no prazo de 10 dias o projeto aprovado pela Prefeitura Municipal sob pena de autuação. O fato constitui infração ao dis-
posto no artigo 33 da letra E, da lei 1.098/70, e o artigo 6 parágrafo 1 da lei 1.910/83.

Proprietário (s) ou compromissário (s): 

Gabriel De Nadai Kraide Piedade
CPF: 218.267.748-82
Rua dos Cravos, 731 - UC 03 - Cidade Jardim
Lote 17A2 da Quadra 54
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Cad. 23.0055.0175.0003
Notificação: 89735

Wladimir Barbosa Lopes
CPF: 645.855.573-34
Rua José Rodrigues Costa, - Jardim Phillipson Park
Lote 19 da Quadra F
Cad. 35.0097.0141.0000
Notificação: 89730

Raquel Pereira
CPF: 078.767.998/41
Rua Alvarez Neto, - Asta 3/Jd. Novo Paraíso
Lote 17 da Quadra 06
Cad. 35.0061.0115.0000
Notificação: 89753

Americana, 13 de março de 2019

CLAUDIA RODRIGUES DE LUCCA
Subsecretária da Unidade de Serviços Urbanos - SOSU

 

USU - FISCALIZAÇÃO
Edital de ciência e notificação

Fica o proprietário abaixo relacionado de que deverá no prazo de (24hs) vinte e quatro horas, proceder a REMOÇÃO DO ENTULHO do passeio 
público. O fato constitui infração ao disposto no art. 31, da lei 1.098/70 e art. 40, parágrafo único da lei 1098/70, sob Pena de Multa e demais pena-
lidades previstas em Legislação Municipal. 

Proprietário (s) ou compromissário (s):

Belmiro Favaro
CPF: 043.910.559-53
Rua Romeu Gabbatore, 25 - Chácaras Mantovani
Lote 1A da Quadra A
Cad. 35.0001.0173.0000
Notificação: 89731

Americana, 13 de março de 2019

CLAUDIA RODRIGUES DE LUCCA
Subsecretária da Unidade de Serviços Urbanos - SOSU

 

USU - FISCALIZAÇÃO
Edital de ciência e notificação

Pelo presente Edital ficam notificados os proprietários ou responsáveis pelos imóveis abaixo relacionados e situados no Município de Americana, 
que terão a partir desta data o prazo de 30 (trinta) dias para construção ou reparo do fechamento (muro) em alvenaria concreto ou alambrado, com 
altura de 1,80m ou do passeio público de mosaico português (calçada) e prazo de 10 (dez) dias para capinação, limpeza e total retirada dos detritos, 
conf. art.14, incisos 1 e 2, das leis nº 2482/91 e nº 3082/97, nº 5936/2016 e decretos nº 4478/97 e nº 4647/98. Ciente de que não atendida a presente   
notificação, esta será transformada automaticamente em Auto de Infração e aplicada a multa prevista na legislação vigente, estipulada na forma do 
art. 16º, § 1º, 2º e 3º das mesmas leis a qual será renovada a cada período de 30 (trinta) dias até o efetivo cumprimento da obrigação. O proprietário 
ou responsável deverá, no prazo de 15 (quinze) dias corridos a contar de cada autuação, pagar a multa ou apresentar defesa, sob pena de confir-
mação da penalidade imposta com posterior inscrição em Dívida Ativa e execução judicial. 

Proprietário Endereço Imóvel Bairro Lote Quadra Cad. Nº Notif. Vlr. R$ Multa Motivo
Galassi Empreendimentos Ltda R. Aparecida Tognetta Bassette Jd. da Balsa 04 08 19.0299.0237.0000 89707 678,00 Limpeza
Companhia Paulista de Força e Luz R. Guapore Jd. São Roque 13 D 19.0025.0218.0000 89708 813,24 Limpeza
Claramar S/A Empreendimentos e Participações R. Flavio Lopes V. Cordenonsi 109 C 15.0026.0206.0000 89716 1.393,80 Limpeza
Claramar S/A Empreendimentos e Participações R. Flavio Lopes V. Cordenonsi 108 C 15.0026.0216.0000 89717 1.176,56 Limpeza
Claramar S/A Empreendimentos e Participações R. Flavio Lopes V. Cordenonsi 107 C 15.0026.0226.0000 89718 1.190,37 Limpeza
Construbom Construtora e Incorporadora SPE R. Ferrucio Astorri Pq. Res. Jaguari 01B 45 14.0122.0293.0000 89719 1.160,52 Limpeza
Espolio de Alcindo Pena Semençato R. Antonio Campana Jd. Progresso 01 B 10.0071.0014.0000 89720 1.094,89 Limpeza
Walmor Elias Calil R. Cristovao Colombo Pq. Res. Nardini 03 S 22.0086.0097.0000 89724 1.626,48 Limpeza
Walmor Elias Calil R. Cristovao Colombo Pq. Res. Nardini 04 S 22.0086.0079.0000 89725 1.652,46 Limpeza
Walmor Elias Calil R. Cristovao Colombo Pq. Res. Nardini 05 S 22.0086.0061.0000 89726 1.996,96 Limpeza
Morgado Empreendimentos e Participações Ltda Av. Armando Sales de Oliveira, 616 Jd. Ipiranga 17 22 21.0042.0160.0000 89727 752,10 Reparo de Passeio
Cleusa Maria Paffaro de Almeida R. Michelangelo Buonarroti Pq. Res. Nardini 09 L 22.0092.0352.0000 89728 1.614,83 Limpeza
Cleusa Maria Paffaro de Almeida R. Dante Alighieri Pq. Res. Nardini 10 L 22.0092.0301.0000 89729 1.380,50 Limpeza
Flamboyant Empreendimentos Imobiliarios Ltda R. Romeu Gabbatore, 95 Chac. Mantovani 02AA A 35.0001.0132.0000 89732 3.710,36 Construção de Passeio
Dalila Textil Ltda R. Romeu Gabbatore Chac. Mantovani 01 D 35.0004.0070.0000 89733 1.056,45 Construção de Passeio
Deolindo Antonio Bellan Av. Jose Ferreira Coelho, 186 Praia dos Namorados 01 C 26.0003.0061.0000 89734 1.454,06 Reparo de Passeio
Angelo Aparecido Golin R. Catarina Meneghel Zoppi Res.Praia dos Namorados 11 C 35.0046.0526.0000 89741 1.002,80 Construção de Passeio
Nelson Pacheco R. Dante Alighieri Pq. Res. Nardini 01A Q 22.0084.0142.0000 89742 840,22 Limpeza
Nelson Pacheco R. Dante Alighieri Pq. Res. Nardini 01B Q 22.0084.0131.0000 89743 690,85 Limpeza
Nelson Pacheco R. Dante Alighieri Pq. Res. Nardini 01C Q 22.0084.0121.0000 89744 753,03 Limpeza
WMS Supermercados do Brasil Ltda Av. Brasil Jd. São Paulo Gleba 3 22.0510.0050.0000 89745 53.049,98 Limpeza
Josmar Empreendimentos e Participações Ltda Av. Brasil Jd. São Paulo Gleba A 22.0530.0020.0000 89746 40.748,18 Limpeza
Espolio de Rth Abrahão Anauati Av. Brasil Jd. São Paulo Gleba C 22.0530.0040.0000 89748 40.748,18 Limpeza
Espolio de Rth Abrahão Anauati Av. Brasil Jd. São Paulo Gleba C 22.0530.0040.0000 89749 3.516,82 Reparo de Passeio
Espolio de Rth Abrahão Anauati Av. Brasil Jd. São Paulo Gleba C 22.0530.0040.0000 89750 3.516,82 Reparo de Fechamento
Hah Participações Ltda R. Raymundo Siviero Recanto Vista Alegre 14 E 33.0022.0019.0000 89752 956,17 Construção de Passeio

6
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CLAUDIA RODRIGUES DE LUCCA
Subsecretária da Unidade de Serviços Urbanos - SOSU
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DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
  

EDITAL DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/19
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.001/2019 

OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação, conforme quantidades e especificações constantes do 
Termo de Referência.
Data da Realização: 26/03/2019
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: Editais e Licitações:Pregões

Americana, 13 de março de 2019

FERNANDO BRYAN FRIZZARIN
Chefe da Divisão de Administração


		2019-03-14T09:17:14-0300
	MUNICIPIO DE AMERICANA:45781176000166




