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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 

DECRETO Nº 12.188, DE 11 DE MARÇO DE 2019

"Revoga o Decreto nº 8.245, de 21 de dezembro de 2009."

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

Considerando o que consta do procedimento administrativo PMA nº 
57.768/2009,

D E C R E T A :

Art. 1º Fica revogado o Decreto nº 8.245, de 21 de dezembro de 2009.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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

 

DECRETO Nº 12.189, DE 11 DE MARÇO DE 2019

"Declara sem efeitos a planta e demais atos de aprovação referentes ao 
plano de destacamento de gleba de propriedade de Pigma Construções 
Ltda., e dá outras providências."

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

Considerando o que consta do processo administrativo PMA n° 
28.042/2013,

D E C R E T A :

Art. 1° Ficam declarados sem efeito a planta n° 89.923, de 1º de feverei-
ro de 2016, e demais atos de aprovação referentes ao plano de destaca-
mento da gleba cadastrada sob n° 11.1000.0851.0000, de propriedade 
de Pigma Construções Ltda.

Art. 2° Ficam revogados os Decretos n° 11.366, de 9 de maio de 2016, e 
n° 11.367, de 9 de maio de 2016.

Art. 3° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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

 

DECRETO Nº 12.193, DE 12 DE MARÇO DE 2019

"Declara de utilidade pública, para fins de instituição de servidão admi-
nistrativa e implantação de faixa de viela sanitária, as áreas de terreno 
que especifica, e dá outras providências."

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

Considerando o disposto nos arts. 2º, 6º, 15 e 40 do Decreto-Lei nº 
3.365, de 21 de junho de 1941;

Considerando o disposto no art. 62, inciso IV, da Lei Orgânica do Muni-
cípio de Americana;

Considerando, por final, o que consta do procedimento administrativo 
PMA nº 49.854/2018,

D E C R E T A :

Art. 1º Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de instituição de 
servidão administrativa e implantação de faixa de viela sanitária, por via 
amigável ou judicial, as áreas de terreno a seguir descritas, e eventuais 
benfeitorias nelas existentes, destinadas à execução de rede coletora 
de esgotos: 

- Área cadastrada sob n° 08.0103.0095.0000

Proprietário: Roberto Esporcatte

Local: Rua Maceió - Lote 02 - Quadra 17 - Loteamento Jardim Nossa 
Senhora de Fátima - Americana/SP

Descrição: "Inicia-se no ponto localizado no alinhamento da Rua Maceió 
onde faz divisa com lote 1 e segue em reta pelo referido alinhamento 
numa distância de 1,52m (um metro e cinquenta e dois centímetros); 
deste deflete à direita e segue em reta confrontando com área remanes-
cente numa distância de 36,76m (trinta e seis metros e setenta e seis 
centímetros); deste deflete à direita e segue em reta confrontando com 
lote 17 numa distância de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros); 
deste deflete à direita e segue em reta confrontando com lotes 19A e 
1 numa distância de 37,00m (trinta e sete metros) até o ponto inicial, 
perfazendo uma área superficial de 55,32m² (cinquenta e cinco metros 
quadrados e trinta e dois centímetros quadrados)."

- Área cadastrada sob n° 08.0103.0346.0000

Proprietário: Roberto Esporcatte
Local: Avenida Nossa Senhora de Fátima - Lote 17 - Quadra 17 - Lotea-
mento Jardim Nossa Senhora de Fátima - Americana/SP

Descrição: "Inicia-se no ponto localizado na divisa com lote 2 e segue 
em reta pela referida divisa numa distância de 6,60m (seis metros e ses-
senta centímetros); deste deflete à direita e segue em reta confrontando 
com área remanescente numa distância de 1,50 (um metro e cinquenta 
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centímetros); deste deflete à direita e segue em reta confrontando com 
área remanescente numa distância de 6,60m (seis metros e sessenta 
centímetros); deste deflete à direita e segue em reta confrontando com 
lote 19A numa distância de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros) 
até o ponto inicial, perfazendo uma área superficial de 9,90m² (nove me-
tros quadrados e noventa centímetros quadrados)."

Art. 2º Fica assegurado à Municipalidade, em especial ao Departamento 
de Água e Esgoto, o acesso permanente às áreas de terreno objeto da 
servidão, sem prejuízo de serem utilizadas pelos proprietários ou tercei-
ros por eles autorizados, desde que observadas as limitações ditadas 
pelo Poder Público Municipal.

Art. 3º Nas áreas de terreno objeto da servidão são proibidos:

I - a implantação de edificações de qualquer espécie, independente da 
finalidade a que se destinem; 

II - o plantio de árvores de grande porte ou de vegetação permanente; 

III - a utilização de equipamentos que possam provocar vibrações ou 
cargas excessivas sobre as tubulações implantadas. 

Art. 4º A não observância das restrições impostas pela Municipalidade 
sujeitará o infrator à obrigatoriedade de promover as demolições, remo-
ções e limpezas pertinentes, respondendo ainda pelas perdas e danos 
cabíveis.

Art. 5º Fica declarada de natureza urgente, para os fins previstos no art. 
15 do Decreto-Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941, a instituição 
de servidão administrativa e implantação de faixa de viela sanitária de 
que trata este decreto. 

Art. 6º Fica o Departamento de Água e Esgoto, por meio de sua Procura-
doria Jurídica, autorizado e incumbido de promover, de forma amigável 
ou judicial, as medidas necessárias à instituição da servidão administra-
tiva de que trata este decreto. 

Art. 7º As despesas decorrentes da execução deste decreto correrão por 
conta das dotações orçamentárias próprias. 

Art. 8º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando 
revogadas as disposições em contrário. 

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

OMAR NAJAR
Prefeito Municipal

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

ALEX NIURI SILVEIRA SILVA
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

 

DECRETO Nº 12.194, DE 14 DE MARÇO DE 2019

"Outorga permissão de uso de bem público municipal ao empresário in-
dividual Renan Pereira de Freitas, na forma que especifica."

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

Considerando o disposto no artigo 62, incisos V e VI, c.c. artigo 82, § 4º, 
da Lei Orgânica do Município;

Considerando o contido na Lei nº 4.299, de 4 de janeiro de 2006;

Considerando o disposto no Decreto n° 9.706, de 3 de julho de 2012;

Considerando, ainda, o que consta dos autos do procedimento adminis-
trativo PMA n° 52.139/2015,

D E C R E T A :

Art. 1º Fica outorgada ao empresário individual Renan Pereira de Frei-
tas, inscrito no CNPJ/MF sob nº 30.155.294/0001-91, e no Cadastro Mu-
nicipal de Atividades sob nº 101142, estabelecido na Praça Sebastião 
Barreira, localizada na Rua Cecília Azenha, Jardim Lizandra, nesta cida-
de, a permissão de uso da área pública a seguir descrita:

· Proprietário: Prefeitura Municipal de Americana.
· Local: Praça Sebastião Barreira, Rua Cecília Azenha, Jardim Lizandra, 

Americana-SP.
· Cadastro: 17.0032.0226-0000.

Descrição: "Inicia-se num ponto localizado em uma reta e segue pela 
referida reta numa distância de 2,10m (dois metros e dez centímetros); 
deste deflete à esquerda e segue em curva à direita numa distância de 
5,50m (cinco metros e cinquenta centímetros); deste deflete à esquerda 
e segue em reta numa distância de 2,10m (dois metros e dez centíme-
tros); deste deflete à direita e segue em curva (raio 5,12m) à direita numa 
distância de 21,45m (vinte e um metros e quarenta e cinco centímetros) 
até o ponto inicial perfazendo uma área superficial de 73,22m2 (setenta 
e três metros quadrados e vinte e dois centímetros quadrados).

Parágrafo único. A área objeto da permissão de uso ora outorgada deve-
rá ser utilizada pelo permissionário, exclusivamente, para o desenvolvi-
mento da atividade de lanchonete, casa de chá, sucos e similares.

Art. 2º Em decorrência da permissão ora outorgada, o permissionário 
pagará à Prefeitura Municipal de Americana, na Unidade de Gestão Fi-
nanceira ou na rede bancária, por meio de guias, carnês ou boletos com 
código de barras, a importância mensal de R$ 663,46 (seiscentos e ses-
senta e três reais e quarenta e seis centavos).

Parágrafo único. O preço público estabelecido no caput será:

I - reajustado de acordo com a legislação municipal vigente;

II - devido até a data de revogação do presente decreto, ou até a data 
da integral desocupação do bem, caso esta ocorra depois da edição do 
ato revocatório.

Art. 3º Sem prejuízo da exigibilidade do preço público previsto no artigo 
2º deste decreto, a Prefeitura Municipal poderá lançar eventuais tributos 
incidentes sobre o imóvel, bem como sobre a atividade nele desenvol-
vida, ficando o permissionário responsável, ainda, pelo pagamento de 
tarifas ou taxas devidas ao DAE - Departamento de Água e Esgoto e à 
CPFL - Companhia Paulista de força e Luz, decorrentes da utilização de 
seus respectivos serviços.

Art. 4º Durante a vigência da permissão de uso ora outorgada, obriga-
-se o permissionário a cumprir, sob pena de revogação, as seguintes 
condições:

I - manter o bem público em boas condições de segurança, limpeza, 
conservação e uso, executando as reformas e construções que se fize-
rem necessárias, sem que disso resulte qualquer direito à indenização 
ou retenção;

II - atender as exigências dos Poderes Públicos;

III - não ceder, emprestar, arrendar, locar ou estabelecer parceira, a qual-
quer título, total ou parcialmente, sobre o objeto da permissão de uso, 
sem autorização prévia e expressa do Poder Executivo;

IV - não alterar a finalidade da permissão de uso, salvo com a prévia e 
expressa autorização do Poder Executivo, concedida por meio de novo 
decreto; nem utilizar espaço que exceda a área ora permitida;

V - apresentar à Municipalidade, quando exigido, os comprovantes de 
pagamentos dos preços públicos decorrentes da permissão de uso e dos 
tributos incidentes sobre o imóvel ou a atividade ali desenvolvida, bem 
como, quando for o caso, das tarifas de água, esgoto e energia elétrica;

VI - pagar pontualmente o preço público decorrente da permissão, po-
dendo, a exclusivo critério do Poder Executivo, ser tolerado atraso má-
ximo de 2 (dois) meses consecutivos, sendo certo que o permissionário 
não poderá valer-se desta tolerância por mais de uma vez a cada ano 
civil;

VII - manter sempre atualizados os dados que compõem as suas infor-
mações no Cadastro Municipal de Atividades.

Art. 5º Caberá exclusivamente ao permissionário suportar eventuais da-
nos pessoais e patrimoniais decorrentes de caso fortuito ou força maior, 
bem como da ação de terceiros, contra o bem objeto da permissão ora 
outorgada.

Art. 6º Toda e qualquer benfeitoria que vier a ser introduzida no bem pú-
blico objeto da permissão de uso ficará a ele incorporada, não gerando 
para o permissionário qualquer direito de indenização ou retenção.

Art. 7º além de se submeter ao poder de polícia de todos os demais 
órgãos da Administração Municipal, o permissionário será especialmen-
te fiscalizado pela Secretaria de Saúde, cujo Secretário encaminhará 
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ao Gabinete do Prefeito, semestralmente, relatório informando se estão 
sendo fielmente cumpridas todas as exigências e obrigações estabeleci-
das neste decreto e na legislação aplicável, sendo que a informação de 
não cumprimento ensejará a revogação da permissão de uso.

Art. 8º A permissão de uso de que trata o presente decreto é outorgada 
a título precário e por tempo indeterminado, podendo ser revogada a 
qualquer tempo, a exclusivo critério e por ato unilateral da Administração 
Municipal.

Art. 9º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando 
revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 14 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 12.195, DE 19 DE MARÇO DE 2019

"Outorga permissão de uso de salão industrial a JFL Indústria Comércio 
Ltda. - ME, e dá outras providências."

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

Considerando o disposto nos artigo 62, incisos V e VI e no artigo 82, § 
4º, da Lei Orgânica do Município de Americana;

Considerando o que consta do procedimento administrativo PMA nº 
37.144/2017,

D E C R E T A :

Art. 1º Fica outorgada a JFL Indústria Comércio Ltda. - ME, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 56.983.547/0001-09, e no Cadastro de Atividades do 
Município sob nº 51.670, permissão de uso do salão industrial n° 51, com 
área de 241,39 m2 (duzentos e quarenta e um metros e trinta e nove 
centímetros quadrados), situado na Avenida Carioba, nº 2500, salão 51, 
Quadra: GL1D2, Lote: 02, no Bairro Carioba, nesta Cidade, de proprie-
dade do Município, para desenvolvimento das atividades descritas em 
seu objeto social. 

Art. 2º Em decorrência da permissão de uso outorgada, o permissionário 
pagará à Prefeitura Municipal, na Unidade de Gestão Financeira ou na 
rede bancária, por meio de guias, carnês ou boletos com código de bar-
ras, a importância mensal de R$- 638,72 (seiscentos e trinta e oito reais 
e trinta e dois centavos), até o dia 25 (vinte e cinco) do mês subsequente 
ao de referência.

§ 1º O preço público decorrente da permissão de que trata este decreto 
será: 

I - reajustado de acordo com a legislação municipal vigente;

II - devido até a data de revogação deste diploma.

§ 2º Sem prejuízo da exigibilidade do preço público previsto no caput 
deste artigo, a Prefeitura Municipal poderá lançar eventuais tributos in-
cidentes sobre o imóvel e sobre as atividades ali desenvolvidas, ficando 
o permissionário responsável, também, pelo pagamento das tarifas ou 
taxas devidas ao DAE - Departamento de Água e Esgoto e à CPFL - 
Companhia Paulista de Força e Luz, decorrentes da utilização de seus 
respectivos serviços. 

Art. 3º Durante a vigência da permissão de uso obriga-se o permissioná-
rio a cumprir, sob pena de revogação, as seguintes condições:

I - manter o bem público em boas condições de uso e conservação, exe-
cutando as reformas ou construções que se fizerem necessárias, sem 
qualquer direito à indenização ou retenção;

II - comunicar imediatamente e por escrito, à Prefeitura Municipal, qual-
quer ocorrência que represente risco à segurança e preservação do imó-

vel; 

III - não ceder, transferir, emprestar ou locar, a qualquer título, total ou 
parcialmente, o imóvel objeto desta permissão; 

IV - pagar todos os tributos incidentes sobre o imóvel;

V - não alterar a finalidade da permissão de uso, exceto se existir expres-
sa autorização do Secretário de Planejamento;

VI - apresentar à Municipalidade, quando exigido, os comprovantes de 
pagamento dos preços públicos decorrentes da permissão de uso, bem 
como, quando for o caso, das tarifas de água, esgoto e de energia elé-
trica; 

VII - pagar pontualmente o preço público decorrente da permissão, po-
dendo, a exclusivo critério do Poder Executivo, ser tolerado atraso máxi-
mo de 2 (dois) meses consecutivos, caso em que o permissionário não 
poderá se valer desta tolerância por mais de uma vez a cada ano do 
calendário civil;

VIII - cumprir todas as determinações legais e regulamentares vigentes, 
especialmente no que se refere ao horário autorizado pela Municipali-
dade.

Art. 4º O não cumprimento das condições estabelecidas no artigo ante-
rior ou de quaisquer outras obrigações legais facultará ao Poder Execu-
tivo a revogação da permissão de uso, sem prejuízo da revogabilidade 
em razão de sua natureza precária.

Art. 5º Caberá exclusivamente ao permissionário suportar os danos pes-
soais ou patrimoniais decorrentes de caso fortuito ou de força maior, 
bem como decorrentes da ação de terceiros contra as edificações, me-
lhoramentos e demais benfeitorias a serem instaladas no imóvel objeto 
desta permissão.

Art. 6º A permissão de uso de que trata este decreto é outorgada a título 
precário e por tempo indeterminado, podendo ser revogada a qualquer 
tempo pela Administração Municipal

Art. 7º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando 
revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 19 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 12.202, DE 26 DE MARÇO DE 2019

"Outorga à empresária individual Nancy Del Carmen Leon Albornoz per-
missão de uso da área que especifica, e dá outras providências."

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

Considerando o disposto nos arts. 62, inciso VI, e 82, § 4º, da Lei Orgâ-
nica do Município de Americana;

Considerando o disposto na Lei nº 4.299, de 4 de janeiro de 2006; 

Considerando o disposto na Lei n° 5.999, de 23 de dezembro de 2016, 
com as alterações introduzidas pela Lei n° 6.082, de 4 de outubro de 
2017;

Considerando o que consta do procedimento administrativo PMA nº 
10.459/2018,

D E C R E T A :

Art. 1º Fica outorgada à empresária individual Nancy Del Carmen Leon 
Albornoz, inscrita no CNPJ/MF sob nº 31.805.610/0001-96, e no Cadas-
tro de Atividades do Município sob nº 102.854, permissão de uso do 
quiosque n° 3 (três) do Parque Ecológico "Engenheiro Cid Almeida Fran-
co", com área de 20,86m² (vinte metros quadrados e oitenta e seis cen-
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tímetros quadrados), de propriedade do Município, para comercialização 
exclusiva de lanches, refrigerantes, sorvetes, crepe suíço, churros, maçã 
do amor, salgados assados e embalados.

Art. 2º Em decorrência da permissão de uso outorgada, a permissioná-
ria pagará à Prefeitura Municipal, mensalmente, na Unidade de Gestão 
Financeira ou na rede bancária, por meio de guias, carnês ou boletos, a 
critério exclusivo do Poder Público, preço público no valor de R$ 271,58 
(duzentos e setenta e um reais e cinquenta e oito centavos), cujo reco-
lhimento deverá ser efetuado até o dia 25 (vinte e cinco) do mês subse-
quente ao de referência.

Parágrafo único. O preço público decorrente da permissão de uso de 
que trata este decreto será: 

I - reajustado de acordo com a legislação municipal vigente;

II - devido até a data de revogação deste diploma, ou até a data da inte-
gral desocupação do bem, caso, por qualquer motivo, esta ocorra após 
a edição do referido ato revocatório;

III - destinado ao Fundo Especial de Revitalização e Manutenção do Par-
que Ecológico, criado pela Lei n° 5.999, de 23 de dezembro de 2016. 

Art. 3º Sem prejuízo da exigibilidade do preço público previsto no ca-
put deste artigo, a Prefeitura Municipal poderá lançar eventuais tributos 
incidentes sobre o imóvel e sobre a atividade ali desenvolvida, ficando 
a permissionária responsável, também, pelo pagamento das tarifas ou 
taxas devidas ao DAE - Departamento de Água e Esgoto e à Companhia 
Paulista de Força e Luz - CPFL - Energia, decorrentes da utilização de 
seus respectivos serviços.

Parágrafo único. A permissionária deverá solicitar as alterações cadas-
trais necessárias, perante os órgãos indicados no caput deste artigo, 
para que o lançamento das taxas e tarifas seja efetuado em seu próprio 
nome.

Art. 4º Durante a vigência da presente permissão de uso, a permissio-
nária deverá observar e cumprir, sob pena de revogação, as seguintes 
condições:

I - manter o bem público em boas condições de conservação e uso, exe-
cutando as reformas e construções que se fizerem necessárias, sem que 
delas resulte qualquer direito à indenização ou retenção;

II - conservar o bem público e suas adjacências em boas condições de 
limpeza e livre de lixo, detritos e entulhos, devendo:

a) promover faxina diária e sempre que for necessário; 

b) colocar o material descartável em recipientes próprios, nos locais indi-
cados pela Administração do Parque Ecológico Municipal;

III - atender às exigências dos Poderes Públicos; 

IV - observar o padrão dos quiosques estabelecido pela Secretaria de 
Cultura e Turismo, ficando vedada a alteração de sua estrutura física ou 
layout, bem como a exposição de cartazes e propaganda;

V - não ceder, emprestar, arrendar, locar ou estabelecer parceria, a qual-
quer título, total ou parcialmente, sobre o objeto da permissão de uso, 
sem autorização prévia e expressa do Poder Executivo; 

VI - não alterar a finalidade da permissão de uso, salvo com a prévia e 
expressa autorização do Poder Executivo concedida por meio de novo 
decreto, nem utilizar espaço que exceda a área ora permitida; 

VII - apresentar à Secretaria de Cultura e Turismo, a cada 3 (três) meses, 
os comprovantes de pagamento dos preços públicos decorrentes da per-
missão de uso e dos tributos incidentes sobre o imóvel ou a atividade 
ali desenvolvida, bem como das tarifas de água, esgoto e de energia 
elétrica;

VIII - pagar pontualmente o preço público decorrente da permissão, 
podendo, a exclusivo critério do Poder Executivo, ser tolerado atraso 
máximo de 2 (dois) meses consecutivos, caso em que a permissionária 
não poderá se valer desta tolerância por mais de uma vez a cada ano 
do calendário civil;

IX - manter os dados cadastrais regularmente atualizados, junto ao Ca-
dastro de Atividades da Prefeitura Municipal;

X - afixar o alvará de funcionamento, expedido pela Prefeitura Municipal, 
em local visível;

XI - comercializar, exclusivamente, bebidas sem teor alcoólico, em co-
pos, garrafas ou latas descartáveis;

XII - exercer a atividade durante o período de funcionamento do Parque 
Ecológico, de terças-feiras a domingos, das 7h45min (sete horas e qua-
renta e cinco minutos) às 16h30min (dezesseis horas e trinta minutos);

XIII - exercer a atividade trajando touca e avental tipo jaleco, na cor bran-
ca, de acordo com as normas sanitárias;

XIV - não deixar de desenvolver a atividade por 7 (sete) dias consecuti-
vos, ou, durante o período de 1 (um) ano, por 15 (quinze) dias alterna-
dos, exceto quando houver justificativa apresentada perante a Secreta-
ria de Cultura e Turismo;

XV - observar o horário de carga e descarga de mercadorias, de terças a 
sextas-feiras, das 7h (sete horas) às 9h (nove horas), em local indicado 
pela Administração do Parque Ecológico;

XVI - não comercializar ou fornecer, sob qualquer hipótese ou justifica-
tiva, bens incompatíveis com a finalidade da permissão, especialmente:

a) medicamentos ou quaisquer outros produtos farmacêuticos;

b) bebidas alcoólicas;

c) gasolina, gás, querosene ou quaisquer outras substâncias inflamá-
veis;

d) armas e munições;

e) folhetos, panfletos, fitas, gravuras ou livros contrários às finalidades 
da permissão de uso ou dos bons costumes;

f) doces, balas ou outras guloseimas não protegidos por envoltórios im-
permeáveis.

XVII - afixar tabela com os valores dos produtos comercializados, em 
local visível ao público;

XVIII - não instalar caixas de isopor, balcões ou quaisquer maquinários, 
eletrodomésticos e equipamentos, tais como geladeiras e fogões, na 
área externa do quiosque.

Parágrafo único. Será dada ciência, ao Conselho Gestor do Fundo Espe-
cial de Revitalização e Manutenção do Parque Ecológico, dos compro-
vantes apresentados na forma do inciso VII do caput deste artigo. 

Art. 5° A permissionária poderá afixar placa no quiosque, com a denomi-
nação e indicação de sua atividade.

Art. 6º O permissionário que pretender comercializar produtos com divul-
gação do logotipo do Parque e/ou informações referentes à fauna e à flo-
ra, deverá solicitar prévia autorização à Secretaria de Cultura e Turismo, 
caso em que será destinado o percentual de 20% (vinte por cento) sobre 
o valor dos produtos ao Fundo Especial de Revitalização e Manutenção 
do Parque Ecológico.

Art. 7º A permissionária poderá indicar até 3 (três) prepostos para subs-
tituí-la em suas ausências, que deverão estar previamente credenciados 
perante a Secretaria de Cultura e Turismo.

Art. 8º Caberá exclusivamente à permissionária suportar os danos pes-
soais ou patrimoniais originados de caso fortuito, força maior, ou decor-
rente da ação de terceiros, contra as edificações, melhoramentos e de-
mais benfeitorias a serem instaladas no imóvel objeto desta permissão. 

Art. 9º Toda e qualquer benfeitoria que vier a ser introduzida no bem pú-
blico objeto da permissão de uso a ele ficará incorporada, não gerando à 
permissionária qualquer direito de indenização ou retenção.

Art. 10. Além de se submeter ao poder de polícia de todos os demais 
órgãos da Prefeitura Municipal, a permissionária será especialmente fis-
calizada pela Secretaria de Cultura e Turismo e pela Secretaria de Saú-
de, cujos Subsecretários responsáveis pela área deverão encaminhar 
relatório semestral ao Gabinete do Prefeito, informando se estão sendo 
fielmente cumpridas todas as exigências e obrigações estabelecidas 
neste decreto e na legislação aplicável, sendo que a informação de não 
cumprimento ensejará a revogação da permissão. 

 Art. 11. A permissão de uso de que trata este decreto é outorgada a título 
precário e por prazo indeterminado, podendo ser revogada a qualquer 
tempo, a exclusivo critério da Administração Pública Municipal.

Art. 12. A permissionária deverá colocar a identificação mencionada nos 
arts. 1° e 2° da Lei n° 3.523, de 12 de janeiro de 2001.
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Art. 13. Fica revogado o Decreto n° 8.370, de 22 de abril de 2010.

Art. 14. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.

OMAR NAJAR
Prefeito Municipal

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

ALEX NIURI SILVEIRA SILVA
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

 

DECRETO Nº 12.203, DE 26 DE MARÇO DE 2019

"Outorga à empresária individual Nerita Gonçalves permissão de uso da 
área que especifica, e dá outras providências."

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

Considerando o disposto nos arts. 62, inciso VI, e 82, § 4º, da Lei Orgâ-
nica do Município de Americana;

Considerando o disposto na Lei nº 4.299, de 4 de janeiro de 2006; 

Considerando o disposto na Lei n° 5.999, de 23 de dezembro de 2016, 
com as alterações introduzidas pela Lei n° 6.082, de 4 de outubro de 
2017;

Considerando o que consta do procedimento administrativo PMA nº 
10.458/2018,

D E C R E T A :

Art. 1º Fica outorgada à empresária individual Nerita Gonçalves, inscrita 
no CNPJ/MF sob nº 31.682.860/0001-86, e no Cadastro de Atividades 
do Município sob nº 102.847, permissão de uso do quiosque n° 1 (um) 
do Parque Ecológico "Engenheiro Cid Almeida Franco", com área de 
20,86m² (vinte metros quadrados e oitenta e seis centímetros quadra-
dos), de propriedade do Município, para comercialização exclusiva de 
sorvetes, refrigerantes, sucos, doces, balas, pastéis e salgados assados 
e embalados.

Art. 2º Em decorrência da permissão de uso outorgada, a permissioná-
ria pagará à Prefeitura Municipal, mensalmente, na Unidade de Gestão 
Financeira ou na rede bancária, por meio de guias, carnês ou boletos, a 
critério exclusivo do Poder Público, preço público no valor de R$ 271,58 
(duzentos e setenta e um reais e cinquenta e oito centavos), cujo reco-
lhimento deverá ser efetuado até o dia 25 (vinte e cinco) do mês subse-
quente ao de referência.

Parágrafo único. O preço público decorrente da permissão de uso de 
que trata este decreto será: 

I - reajustado de acordo com a legislação municipal vigente;

II - devido até a data de revogação deste diploma, ou até a data da inte-
gral desocupação do bem, caso, por qualquer motivo, esta ocorra após 
a edição do referido ato revocatório;

III - destinado ao Fundo Especial de Revitalização e Manutenção do Par-
que Ecológico, criado pela Lei n° 5.999, de 23 de dezembro de 2016. 

Art. 3º Sem prejuízo da exigibilidade do preço público previsto no ca-
put deste artigo, a Prefeitura Municipal poderá lançar eventuais tributos 
incidentes sobre o imóvel e sobre a atividade ali desenvolvida, ficando 
a permissionária responsável, também, pelo pagamento das tarifas ou 
taxas devidas ao DAE - Departamento de Água e Esgoto e à Companhia 
Paulista de Força e Luz - CPFL - Energia, decorrentes da utilização de 
seus respectivos serviços.

Parágrafo único. A permissionária deverá solicitar as alterações cadas-
trais necessárias, perante os órgãos indicados no caput deste artigo, 
para que o lançamento das taxas e tarifas seja efetuado em seu próprio 
nome.

Art. 4º Durante a vigência da presente permissão de uso, a permissio-

nária deverá observar e cumprir, sob pena de revogação, as seguintes 
condições:

I - manter o bem público em boas condições de conservação e uso, exe-
cutando as reformas e construções que se fizerem necessárias, sem que 
delas resulte qualquer direito à indenização ou retenção;

II - conservar o bem público e suas adjacências em boas condições de 
limpeza e livre de lixo, detritos e entulhos, devendo:

a) promover faxina diária e sempre que for necessário; 

b) colocar o material descartável em recipientes próprios, nos locais indi-
cados pela Administração do Parque Ecológico Municipal;

III - atender às exigências dos Poderes Públicos; 

IV - observar o padrão dos quiosques estabelecido pela Secretaria de 
Cultura e Turismo, ficando vedada a alteração de sua estrutura física ou 
layout, bem como a exposição de cartazes e propaganda;

V - não ceder, emprestar, arrendar, locar ou estabelecer parceria, a qual-
quer título, total ou parcialmente, sobre o objeto da permissão de uso, 
sem autorização prévia e expressa do Poder Executivo; 

VI - não alterar a finalidade da permissão de uso, salvo com a prévia e 
expressa autorização do Poder Executivo concedida por meio de novo 
decreto, nem utilizar espaço que exceda a área ora permitida; 

VII - apresentar à Secretaria de Cultura e Turismo, a cada 3 (três) meses, 
os comprovantes de pagamento dos preços públicos decorrentes da per-
missão de uso e dos tributos incidentes sobre o imóvel ou a atividade 
ali desenvolvida, bem como das tarifas de água, esgoto e de energia 
elétrica;

VIII - pagar pontualmente o preço público decorrente da permissão, 
podendo, a exclusivo critério do Poder Executivo, ser tolerado atraso 
máximo de 2 (dois) meses consecutivos, caso em que a permissionária 
não poderá se valer desta tolerância por mais de uma vez a cada ano 
do calendário civil;

IX - manter os dados cadastrais regularmente atualizados, junto ao Ca-
dastro de Atividades da Prefeitura Municipal;

X - afixar o alvará de funcionamento, expedido pela Prefeitura Municipal, 
em local visível;

XI - comercializar, exclusivamente, bebidas sem teor alcoólico, em co-
pos, garrafas ou latas descartáveis;

XII - exercer a atividade durante o período de funcionamento do Parque 
Ecológico, de terças-feiras a domingos, das 7h45min (sete horas e qua-
renta e cinco minutos) às 16h30min (dezesseis horas e trinta minutos);

XIII - exercer a atividade trajando touca e avental tipo jaleco, na cor bran-
ca, de acordo com as normas sanitárias;

XIV - não deixar de desenvolver a atividade por 7 (sete) dias consecuti-
vos, ou, durante o período de 1 (um) ano, por 15 (quinze) dias alterna-
dos, exceto quando houver justificativa apresentada perante a Secreta-
ria de Cultura e Turismo;

XV - observar o horário de carga e descarga de mercadorias, de terças a 
sextas-feiras, das 7h (sete horas) às 9h (nove horas), em local indicado 
pela Administração do Parque Ecológico;

XVI - não comercializar ou fornecer, sob qualquer hipótese ou justifica-
tiva, bens incompatíveis com a finalidade da permissão, especialmente:

a) medicamentos ou quaisquer outros produtos farmacêuticos;

b) bebidas alcoólicas;

c) gasolina, gás, querosene ou quaisquer outras substâncias inflamá-
veis;

d) armas e munições;

e) folhetos, panfletos, fitas, gravuras ou livros contrários às finalidades 
da permissão de uso ou dos bons costumes;

f) doces, balas ou outras guloseimas não protegidos por envoltórios im-
permeáveis.

XVII - afixar tabela com os valores dos produtos comercializados, em 
local visível ao público;
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XVIII - não instalar caixas de isopor, balcões ou quaisquer maquinários, 
eletrodomésticos e equipamentos, tais como geladeiras e fogões, na 
área externa do quiosque.

Parágrafo único. Será dada ciência, ao Conselho Gestor do Fundo Espe-
cial de Revitalização e Manutenção do Parque Ecológico, dos compro-
vantes apresentados na forma do inciso VII do caput deste artigo. 

Art. 5° A permissionária poderá afixar placa no quiosque, com a denomi-
nação e indicação de sua atividade.

Art. 6º O permissionário que pretender comercializar produtos com divul-
gação do logotipo do Parque e/ou informações referentes à fauna e à flo-
ra, deverá solicitar prévia autorização à Secretaria de Cultura e Turismo, 
caso em que será destinado o percentual de 20% (vinte por cento) sobre 
o valor dos produtos ao Fundo Especial de Revitalização e Manutenção 
do Parque Ecológico.

Art. 7º A permissionária poderá indicar até 3 (três) prepostos para subs-
tituí-la em suas ausências, que deverão estar previamente credenciados 
perante a Secretaria de Cultura e Turismo.

Art. 8º Caberá exclusivamente à permissionária suportar os danos pes-
soais ou patrimoniais originados de caso fortuito, força maior, ou decor-
rente da ação de terceiros, contra as edificações, melhoramentos e de-
mais benfeitorias a serem instaladas no imóvel objeto desta permissão. 

Art. 9º Toda e qualquer benfeitoria que vier a ser introduzida no bem pú-
blico objeto da permissão de uso a ele ficará incorporada, não gerando à 
permissionária qualquer direito de indenização ou retenção.

Art. 10. Além de se submeter ao poder de polícia de todos os demais 
órgãos da Prefeitura Municipal, a permissionária será especialmente fis-
calizada pela Secretaria de Cultura e Turismo e pela Secretaria de Saú-
de, cujos Subsecretários responsáveis pela área deverão encaminhar 
relatório semestral ao Gabinete do Prefeito, informando se estão sendo 
fielmente cumpridas todas as exigências e obrigações estabelecidas 
neste decreto e na legislação aplicável, sendo que a informação de não 
cumprimento ensejará a revogação da permissão. 

Art. 11. A permissão de uso de que trata este decreto é outorgada a título 
precário e por prazo indeterminado, podendo ser revogada a qualquer 
tempo, a exclusivo critério da Administração Pública Municipal.

Art. 12. A permissionária deverá colocar a identificação mencionada nos 
arts. 1° e 2° da Lei n° 3.523, de 12 de janeiro de 2001.

Art. 13. Ficam revogados:

I - o Decreto n° 6.463, de 21 de fevereiro de 2005;

II - o Decreto n° 6.571, de 27 de junho de 2005;

III - o Decreto n° 6.715, de 22 de novembro de 2005.

Art. 14. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.

OMAR NAJAR
Prefeito Municipal

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

ALEX NIURI SILVEIRA SILVA
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

 

 
DECRETO Nº 12.204, DE 26 DE MARÇO DE 2019

"Altera o Decreto n° 12.037, de 24 de julho de 2018, na forma que espe-
cifica, e dá outras providências."

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

Considerando o que consta do Procedimento Administrativo PMA nº 
37.950/2015,

D E C R E T A :

Art. 1º O art. 1º do Decreto n° 12.037, de 24 de julho de 2018, passa a 
vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 1º .....................................................................................................:

I - .............................................................................................................;

II - ............................................................................................................:

a) .............................................................................................................;

b) entidades e serviços de assistência social inscritos no Conselho Mu-
nicipal de Assistência Social:

Titulares:
- COASSEJE - Casa de Orientação e Assistência Social Seareiros de 
Jesus: Tereza Luiza Arduino Pompermayer;
- APAE - Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais: Lúcia Helena 
Maciel Cesar Ferreira;
- SESPA - Serviço Social Presbiteriano de Americana: Suelen Oliveira 
Passarini;
- Vila São Vicente de Paulo de Americana: Luciana Cunha Varanda Mau-
le;
Suplentes:
.................................................................................................................;
c) ............................................................................................................."

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagin-
do seus efeitos a 28 de fevereiro de 2019.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

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

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.

OMAR NAJAR
Prefeito Municipal

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

ALEX NIURI SILVEIRA SILVA
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

 

DECRETO Nº 12.205, DE 26 DE MARÇO DE 2019

“Outorga a Associação dos Amigos da Gleba Berinjela permissão de uso 
do imóvel que especifica, e dá outras providências."

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

Considerando o disposto nos arts. 62, inciso VI, e 82, § 4º, da Lei Orgâ-
nica do Município de Americana;

Considerando o disposto nas Leis nº 4.299, de 4 de janeiro de 2006, nº 
4.608, de 11 de março de 2008, e n° 6.273, de 8 de fevereiro de 2019; 

Considerando o que consta do procedimento administrativo PMA nº 
23.973/2017,

D E C R E T A :

Art. 1º Fica outorgada a Associação dos Amigos da Gleba Berinje-
la, associação civil sem fins econômicos, inscrita no C.N.P.J. sob n° 
07.616.358/0001-92 e no Cadastro de Atividades do Município sob n° 
500.275, com sede na Avenida Santino Faraone, n° 176, Bairro Berin-
jela, nesta Cidade, permissão de uso da área pública a seguir descrita:

Proprietário: Prefeitura Municipal de Americana

Local: Avenida Santino Faraone - Bairro Berinjela - Americana/SP

Cadastro: 31.0500

Descrição: "Uma área de alvenaria medindo 3,50m (três metros e cin-
quenta centímetros) de todos os lados, perfazendo uma área superficial 
de 12,25m² (doze metros quadrados e vinte e cinco centímetros qua-
drados); uma área de cobertura leve com as seguintes medidas: inicia-
-se em uma reta e segue pela referida reta numa distância de 5,00m 
(cinco metros); deste deflete à direita e segue em reta divisando com 
área remanescente numa distância de 1,50m (um metro e cinquenta 
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centímetros); deste deflete à direita e segue em reta divisando com área 
remanescente numa distância de 3,50m (três metros e cinquenta centí-
metros); deste deflete à esquerda e segue em reta divisando com área 
remanescente numa distância de 4,65m (quatro metros e sessenta e 
cinco centímetros); deste deflete à direita e segue em reta divisando 
com área remanescente numa distância de 1,50m (um metro e cinquen-
ta centímetros); deste deflete à direita e segue em reta divisando com 
área remanescente numa distância de 6,15m (seis metros e quinze cen-
tímetros) até o ponto inicial, perfazendo uma área superficial de 14,47m² 
(quatorze metros quadrados e quarenta e sete centímetros quadrados), 
perfazendo um total de área ocupada de 26,72m² (vinte e seis metros 
quadrados e setenta e dois centímetros quadrados)." 

Parágrafo único. A área objeto da permissão de uso deverá ser utilizada 
pela permissionária, exclusivamente, para a implantação de guarita de 
acesso para controle de entrada e saída de veículos.

Art. 2º Em decorrência da permissão de uso outorgada, a permissioná-
ria pagará à Prefeitura Municipal, mensalmente, na Unidade de Gestão 
Financeira ou na rede bancária, por meio de guias, carnês ou boletos, a 
critério exclusivo do Poder Público, preço público no valor de R$ 16,34 
(dezesseis reais e trinta e quatro centavos), cujo recolhimento deverá 
ser efetuado até o dia 25 (vinte e cinco) do mês subsequente ao de 
referência.

Parágrafo único. O preço público decorrente da permissão de uso de 
que trata este decreto será: 

I - reajustado de acordo com a legislação municipal vigente;

II - devido até a data de revogação deste diploma, ou até a data da inte-
gral desocupação do bem, caso, por qualquer motivo, esta ocorra após 
a edição do referido ato revocatório. 

Art. 3º Sem prejuízo da exigibilidade do preço público previsto no caput 
deste artigo, a Prefeitura Municipal poderá lançar eventuais tributos in-
cidentes sobre o imóvel, ficando a permissionária responsável, também, 
pelo pagamento das tarifas ou taxas devidas ao DAE - Departamento de 
Água e Esgoto e à Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL - Energia, 
decorrentes da utilização de seus respectivos serviços, ou pelo ressar-
cimento dos valores cobrados a esse título, de forma proporcional, no 
caso de o pagamento das referidas tarifas ou taxas ser efetuado pelo 
Poder Público. 

Art. 4º Durante a vigência da presente permissão de uso, a permissio-
nária deverá observar e cumprir, sob pena de revogação, as seguintes 
condições:

I - manter o bem público em boas condições de segurança, limpeza, 
conservação e uso; 

II - atender às exigências dos Poderes Públicos; 

III - não ceder, emprestar, arrendar, locar ou estabelecer parceria, a qual-
quer título, total ou parcialmente, sobre o objeto da permissão de uso, 
sem autorização prévia e expressa do Poder Executivo; 

IV - não alterar a finalidade da permissão de uso, salvo com a prévia e 
expressa autorização do Poder Executivo concedida por meio de novo 
decreto, nem utilizar espaço que exceda a área ora permitida; 

V - apresentar à Municipalidade, quando exigido, os comprovantes de 
pagamento dos preços públicos decorrentes da permissão de uso e dos 
tributos incidentes sobre o imóvel, bem como, quando for o caso, das 
tarifas de água, esgoto e de energia elétrica;

VI - pagar pontualmente o preço público decorrente da permissão, po-
dendo, a exclusivo critério do Poder Executivo, ser tolerado atraso máxi-
mo de 2 (dois) meses consecutivos, caso em que a permissionária não 
poderá se valer desta tolerância por mais de uma vez a cada ano do 
calendário civil;

VII - manter os dados cadastrais regularmente atualizados, junto ao Ca-
dastro de Atividades da Prefeitura Municipal.

Art. 5º Caberá exclusivamente à permissionária suportar os danos pes-
soais ou patrimoniais originados de caso fortuito, força maior, ou decor-
rente da ação de terceiros, contra o imóvel objeto desta permissão. 

Art. 6º Toda e qualquer benfeitoria que vier a ser introduzida no bem pú-
blico objeto da permissão de uso a ele ficará incorporada, não gerando à 
permissionária qualquer direito de indenização ou retenção.

Art. 7º A permissão de uso de que trata este decreto é outorgada a título 

precário e por prazo indeterminado, podendo ser revogada a qualquer 
tempo, a exclusivo critério da Administração Pública Municipal.

Art. 8º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.

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

OMAR NAJAR
Prefeito Municipal

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

ALEX NIURI SILVEIRA SILVA
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

 

DECRETO Nº 12.206, DE 26 DE MARÇO DE 2019

"Altera o Decreto n° 12.011, de 29 de junho de 2018, na forma que es-
pecifica."

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

Considerando o que consta do procedimento administrativo PMA nº 
35.870/2016,

D E C R E T A :

Art. 1º O art. 1° do Decreto n° 12.011, de 29 de junho de 2018, passa a 
vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 1° .....................................................................................................:

I - .............................................................................................................:

a) .............................................................................................................;

b) .............................................................................................................;

c) .............................................................................................................;

d) Secretaria de Esportes:

Titular: Odail de Oliveira;

Suplente: .................................................................................................;

e) .............................................................................................................;

f) ..............................................................................................................;

g) .............................................................................................................;

II - ............................................................................................................:

a) .............................................................................................................:

1. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Americana - APAE: 
Bruna Driele de Oliveira;

2. ..............................................................................................................;

3. ..............................................................................................................;
4. ..............................................................................................................;

5. ..............................................................................................................;

6. ..............................................................................................................;

7. Serviço Social Presbiteriano de Americana - SESPA: Suelen de Oli-
veira Passarini;

b) .............................................................................................................:

1. ..............................................................................................................;

2. Casa de Orientação e Assistência Social Seareiros de Jesus: Neide 
Donizeti Nunes;

3. Instituto Salesiano Dom Bosco - Casa de Dom Bosco: Ariana Apare-
cida Perez Polo Lopes;

4. ..............................................................................................................;

5. ............................................................................................................."
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Art. 2° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Americana, aos 27 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 12.209, DE 2 DE ABRIL DE 2019

"Revoga o Decreto nº 4.252, de 02 de dezembro de 1996, "Que outorga 
permissão de uso de área pública a Maria de Lourdes Jacob Cazagran-
de e dá outras providências"."

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

Considerando o disposto no artigo 62, inciso V, da Lei Orgânica do Mu-
nicípio;

Considerando o que consta do Processo Administrativo PMA nº 
12.118/2019,

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica revogado o Decreto nº 4.252, de 02 de dezembro de 1996.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 2 de abril 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 12.210, DE 2 DE ABRIL DE 2019

"Altera o Decreto nº 6.812, de 2 de março de 2006, "Que outorga permis-
são de uso de imóvel público ao senhor José Aparecido de Souza.", na 
forma que especifica."

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

Considerando o disposto no artigo 62, incisos V e VI, c.c. artigo 82, § 4º, 
da Lei Orgânica do Município de Americana;

Considerando o que dispõe a Lei n° 4.299, de 04 de janeiro de 2006;

Considerando o disposto no Decreto nº 11.355, de 26 de abril de 2016, 
alterado pelo Decreto nº 11.487, de 29 de setembro de 2016;

Considerando, ainda, o que consta dos processos administrativos PMA 
55.521/2018,

D E C R E T A :

Art. 1º Os artigos 1º e 2º do Decreto nº 6.812, de 2 de março de 2006, 
passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º Fica outorgada ao senhor José Aparecido de Souza, doravante 
identificado apenas como permissionário, portador do RG nº 12.548.727 
e do CPF nº 869.547.508-59, residente à Rua Tibiriçá, n° 941, Nova 
Americana, nesta cidade, permissão de uso de imóvel público a seguir 
descrito, para o desenvolvimento de atividade de comércio ambulante 

de alimentos:

Proprietário: Prefeitura Municipal de Americana
Local: Rua Tibiriçá, Lote 7, Quadra "G", Bairro Campo Verde, America-
na - SP
Cadastro: 04.0034.0149.00000

"Inicia-se no ponto localizado no alinhamento da Rua Tibiriçá onde faz 
divisa com lote 6 e segue em reta pelo referido alinhamento numa dis-
tância de 12,43m (doze metros e quarenta e três centímetros); daí segue 
em curva à esquerda na confluência da Rua Tibiriçá com a Avenida Abdo 
Najar numa distância de 17,60m (dezessete metros e sessenta centíme-
tros); daí segue em reta pelo alinhamento da Avenida Abdo Najar numa 
distância de 19,40m (dezenove metros e quarenta centímetros); daí de-
flete à esquerda e segue em reta divisando com lote 4 numa distância de 
1,43m (um metro e quarenta e três centímetros), daí deflete à esquerda 
e segue em reta divisando com lote 6 numa distância de 29,88m (vinte e 
nove metros e oitenta e oito centímetros) até o ponto inicial perfazendo 
uma área superficial de 205,46m² (duzentos e cinco metros quadrados e 
quarenta e seis centímetros quadrados).

Art. 2º Em decorrência da permissão de uso outorgada, a permissionária 
pagará à Prefeitura Municipal, na Unidade de Arrecadação ou na rede 
bancária, por meio de guias, carnês ou boletos com código de barras, a 
importância mensal de R$- 616,38 (seiscentos e dezesseis reais e trinta 
e oito centavos), até o dia 25 (vinte e cinco) do mês subsequente ao de 
referência.

§ 1° O preço público estabelecido no caput deste artigo será:

I - reajustado de acordo com a legislação municipal vigente;

II - devido até a data de revogação deste diploma, ou até a data da inte-
gral desocupação do bem, caso, por qualquer motivo, esta ocorra após 
a edição do referido ato revocatório.

§ 2° Sem prejuízo da exigibilidade do preço público previsto no caput 
deste artigo, a Prefeitura Municipal poderá lançar eventuais tributos in-
cidentes sobre o imóvel e sobre as atividades ali desenvolvidas, ficando 
a permissionária responsável, também, pelo pagamento das tarifas ou 
taxas devidas ao DAE - Departamento de Água e Esgoto e à CPFL - 
Companhia Paulista de Força e Luz, decorrentes da utilização de seus 
respectivos serviços.".

Art. 2º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 2 de abril 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 12.211, DE 2 DE ABRIL DE 2019

"Outorga ao empresário individual Alex Aires Rocha dos Santos permis-
são de uso do imóvel que especifica, e dá outras providências."

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

Considerando o disposto nos arts. 62, inciso VI, e 82, § 4º, da Lei Orgâ-
nica do Município de Americana;

Considerando o disposto nas Leis nº 4.299, de 4 de janeiro de 2006, e n° 
5.999, de 23 de dezembro de 2016; 

Considerando o que consta do procedimento administrativo PMA nº 
48.064/2014,

D E C R E T A :

Art. 1º Fica outorgada ao empresário individual Alex Aires Rocha dos 
Santos, inscrito no CNPJ/MF sob nº 30.295.856/0001-00, e no Cadastro 
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de Atividades do Município sob nº 101.231, permissão de uso da área 
pública a seguir descrita:

Proprietário: Prefeitura Municipal de Americana

Local: Avenida Brasil Norte - Quiosque 2B - Jardim Ipiranga - Americana/
SP

Cadastro: 21.0104.1730.0000

Descrição: "Inicia-se num ponto localizado em uma reta e segue pela 
referida reta numa distância de 2,95m (dois metros e noventa e cinco 
centímetros); deste deflete à direita e segue em reta numa distância de 
2,95m (dois metros e noventa e cinco centímetros); deste deflete à di-
reita e segue em reta numa distância de 2,95m (dois metros e noventa 
e cinco centímetros); deste deflete à direita e segue em reta numa dis-
tância de 5,90m (cinco metros e noventa centímetros) até o ponto inicial, 
perfazendo uma área superficial de 10,43m² (dez metros quadrados e 
quarenta e três centímetros quadrados)." 

Parágrafo único. A área objeto da permissão de uso outorgada por este 
decreto deverá ser utilizada pelo permissionário, exclusivamente, para 
fins de comercialização de produtos alimentícios.

Art. 2º Em decorrência da permissão de uso outorgada, o permissioná-
rio pagará à Prefeitura Municipal, mensalmente, na Unidade de Gestão 
Financeira ou na rede bancária, por meio de guias, carnês ou boletos, a 
critério exclusivo do Poder Público, preço público no valor de R$ 101,44 
(cento e um reais e quarenta e quatro centavos), cujo recolhimento de-
verá ser efetuado até o dia 25 (vinte e cinco) do mês subsequente ao de 
referência.

Parágrafo único. O preço público decorrente da permissão de uso de 
que trata este decreto será: 

I - reajustado de acordo com a legislação municipal vigente;

II - destinado ao Fundo Especial de Revitalização e Manutenção do Par-
que Ecológico Municipal de Americana;

III - devido até a data de revogação deste diploma, ou até a data da inte-
gral desocupação do bem, caso, por qualquer motivo, esta ocorra após 
a edição do referido ato revocatório. 

Art. 3º Sem prejuízo da exigibilidade do preço público previsto no ca-
put deste artigo, a Prefeitura Municipal poderá lançar eventuais tributos 
incidentes sobre o imóvel e sobre a atividade ali desenvolvida, ficando 
o permissionário responsável, também, pelo pagamento das tarifas ou 
taxas devidas ao DAE - Departamento de Água e Esgoto e à Companhia 
Paulista de Força e Luz - CPFL - Energia, decorrentes da utilização de 
seus respectivos serviços, ou pelo ressarcimento dos valores cobrados a 
esse título, de forma proporcional, no caso de o pagamento das referidas 
tarifas ou taxas ser efetuado pelo Poder Público. 

Art. 4º Durante a vigência da presente permissão de uso, o permissio-
nário deverá observar e cumprir, sob pena de revogação, as seguintes 
condições:

I - manter o bem público em boas condições de segurança, limpeza, 
conservação e uso, executando as reformas e construções que se fize-
rem necessárias, sem que delas resulte qualquer direito à indenização 
ou retenção; 

II - atender às exigências dos Poderes Públicos; 

III - não ceder, emprestar, arrendar, locar ou estabelecer parceria, a qual-
quer título, total ou parcialmente, sobre o objeto da permissão de uso, 
sem autorização prévia e expressa do Poder Executivo; 

IV - não alterar a finalidade da permissão de uso, salvo com a prévia e 
expressa autorização do Poder Executivo concedida por meio de novo 
decreto, nem utilizar espaço que exceda a área ora permitida; 

V - apresentar à Municipalidade, quando exigido, os comprovantes de 
pagamento dos preços públicos decorrentes da permissão de uso e dos 
tributos incidentes sobre o imóvel ou a atividade ali desenvolvida, bem 
como, quando for o caso, das tarifas de água, esgoto e de energia elé-
trica;

VI - pagar pontualmente o preço público decorrente da permissão, po-
dendo, a exclusivo critério do Poder Executivo, ser tolerado atraso máxi-
mo de 2 (dois) meses consecutivos, caso em que o permissionário não 
poderá se valer desta tolerância por mais de uma vez a cada ano do 
calendário civil;

VII - manter os dados cadastrais regularmente atualizados, junto ao Ca-
dastro de Atividades da Prefeitura Municipal.

Art. 5º Caberá exclusivamente ao permissionário suportar os danos pes-
soais ou patrimoniais originados de caso fortuito, força maior, ou decor-
rente da ação de terceiros, contra o imóvel objeto desta permissão. 

Art. 6º Toda e qualquer benfeitoria que vier a ser introduzida no bem pú-
blico objeto da permissão de uso a ele ficará incorporada, não gerando 
ao permissionário qualquer direito de indenização ou retenção.

Art. 7º Além de se submeter ao poder de polícia de todos os demais ór-
gãos da Prefeitura Municipal, o permissionário será especialmente fisca-
lizado pela Secretaria de Saúde e pela Secretaria de Cultura e Turismo, 
devendo ser encaminhado relatório semestral ao Gabinete do Prefeito, 
informando se estão sendo fielmente cumpridas todas as exigências e 
obrigações estabelecidas neste decreto e na legislação aplicável, sendo 
que a informação de não cumprimento ensejará a revogação da permis-
são. 

Art. 8º A permissão de uso de que trata este decreto é outorgada a título 
precário e por prazo indeterminado, podendo ser revogada a qualquer 
tempo, a exclusivo critério da Administração Pública Municipal.

Art. 9º O permissionário deverá colocar a identificação mencionada nos 
arts. 1° e 2° da Lei n° 3.523, de 12 de janeiro de 2001.

Art. 10. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 2 de abril 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 12.213, DE 3 DE ABRIL DE 2019

"Revoga o Decreto nº 7.172, de 12 de fevereiro de 2007, e dá outras 
providências."

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

Considerando o que consta do procedimento administrativo PMA nº. 
22.950/2019,

D E C R E T A :

Art. 1º Fica revogado o Decreto nº 7.172, de 12 de fevereiro de 2007.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagin-
do efeitos a 19 de março de 2019.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 3 de abril 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 12.200, DE 26 DE MARÇO DE 2019

"Altera o Decreto n° 11.805, de 6 de setembro de 2017, na forma que 
especifica."
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Omar Najar, Prefeito Municipal de Americana, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei;

Considerando o que consta do procedimento administrativo PMA nº 21.460/2019,

D E C R E T A :

Art. 1º O art. 2° do Decreto n° 11.805, de 6 de setembro de 2017, passa a vigorar com a seguinte alteração:

"Art. 2° ..............................................................................................................................................................................................................................:

I - ......................................................................................................................................................................................................................................;

II - .....................................................................................................................................................................................................................................;

III - ....................................................................................................................................................................................................................................;

IV - ....................................................................................................................................................................................................................................;

V - .....................................................................................................................................................................................................................................;

VI - ....................................................................................................................................................................................................................................;

VII - representante da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos:

- Lígia Mara Rodrigues da Costa;

VIII - ................................................................................................................................................................................................................................."

Art. 2° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

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

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.

OMAR NAJAR
Prefeito Municipal

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

ALEX NIURI SILVEIRA SILVA
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

 

DECRETO Nº 12.218, DE 08 ABRIL DE 2019

Prefeitura Municipal de Americana 
                          Estado de São Paulo 

 

          SECRETARIA DE 
     ADMINISTRAÇÃO 
 
  

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

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

 
 
  

(Decreto 12.218/2019 – Página 1/4) 

 

 

DECRETO N.º 12.218, DE  08 ABRIL DE 2019. 
 

“Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar, autorizado 
pelo artigo 4º, da Lei n.º 6.242, de 05 de dezembro de 2018.” 

 
Omar Najar, Prefeito Municipal de Americana, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei: 
 
D E C R E T A: 

 
Art. 1º Fica aberto na Secretaria de Fazenda, da Prefeitura Municipal de Americana, um crédito adicional no valor de RS 1.527.500,00 

(um milhão, quinhentos e vinte e sete mil e quinhentos reais), suplementar às seguintes dotações do Orçamento vigente: 
 

02 – Órgão – Prefeitura Municipal de Americana 
02.05 – Unidade Orçamentária – Secretaria de Administração 

02.05.01 – Unidade Executora – Gabinete e Dependências 
 

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$ 

3.3.90.40.04.126.142.016 
3.1.90.94.04.122.132.015 
 
 

     01 
     01 

      
 

Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação-PJ 
Indenizações e Restituições Trabalhistas 

 
Total da Unidade 

 

         211.300,00 
             5.000,00 

         
         216.300,00 

 
02.07 – Unidade Orçamentária – Secretaria de Planejamento 
02.07.01 – Unidade Executora – Gabinete e Dependências 

 
Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$ 

 
3.3.90.39.04.121.192.020 
 
 

     01 
 

Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 

 Total da Unidade 

            20.000,00 
           
            20.000,00 

                                                             
02.09 – Unidade Orçamentária – Secretaria de Educação 

02.09.01 – Unidade Executora – Gabinete e Dependências 
 

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$ 
 

3.1.90.94.12.306.342.038 01 Indenizações e Restituições Trabalhistas 
 

40.000,00 

  Total da Unidade 40.000,00 
  

02.09.02 – Unidade Executora – Ensino Fundamental 
 

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$ 
 

4.4.90.52.12.361.352.040 01 Equipamentos e Material Permanente 
 

250.000,00 

  Total da Unidade 250.000,00 
 

02.09.03 – Unidade Executora – Educação Infantil 
 

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$ 
 

3.3.90.40.12.365.962.118 
3.3.90.39.12.365.962.118 

01 
01 

Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação-PJ 
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

 

93.000,00 
40.000,00 

  Total da Unidade 133.000,00 
 

                       02.13 – Unidade Orçamentária – Secretaria de Ação Social e Desenvolvimento Humano 
02.13.01 – Unidade Executora – Gabinete e Dependências
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Prefeitura Municipal de Americana 
                          Estado de São Paulo 

 

          SECRETARIA DE 
     ADMINISTRAÇÃO 
 
  

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

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

 
 
  

(Decreto 12.218/2019 – Página 1/4) 

 

 

DECRETO N.º 12.218, DE  08 ABRIL DE 2019. 
 

“Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar, autorizado 
pelo artigo 4º, da Lei n.º 6.242, de 05 de dezembro de 2018.” 

 
Omar Najar, Prefeito Municipal de Americana, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei: 
 
D E C R E T A: 

 
Art. 1º Fica aberto na Secretaria de Fazenda, da Prefeitura Municipal de Americana, um crédito adicional no valor de RS 1.527.500,00 

(um milhão, quinhentos e vinte e sete mil e quinhentos reais), suplementar às seguintes dotações do Orçamento vigente: 
 

02 – Órgão – Prefeitura Municipal de Americana 
02.05 – Unidade Orçamentária – Secretaria de Administração 

02.05.01 – Unidade Executora – Gabinete e Dependências 
 

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$ 

3.3.90.40.04.126.142.016 
3.1.90.94.04.122.132.015 
 
 

     01 
     01 

      
 

Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação-PJ 
Indenizações e Restituições Trabalhistas 

 
Total da Unidade 

 

         211.300,00 
             5.000,00 

         
         216.300,00 

 
02.07 – Unidade Orçamentária – Secretaria de Planejamento 
02.07.01 – Unidade Executora – Gabinete e Dependências 

 
Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$ 

 
3.3.90.39.04.121.192.020 
 
 

     01 
 

Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 

 Total da Unidade 

            20.000,00 
           
            20.000,00 

                                                             
02.09 – Unidade Orçamentária – Secretaria de Educação 

02.09.01 – Unidade Executora – Gabinete e Dependências 
 

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$ 
 

3.1.90.94.12.306.342.038 01 Indenizações e Restituições Trabalhistas 
 

40.000,00 

  Total da Unidade 40.000,00 
  

02.09.02 – Unidade Executora – Ensino Fundamental 
 

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$ 
 

4.4.90.52.12.361.352.040 01 Equipamentos e Material Permanente 
 

250.000,00 

  Total da Unidade 250.000,00 
 

02.09.03 – Unidade Executora – Educação Infantil 
 

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$ 
 

3.3.90.40.12.365.962.118 
3.3.90.39.12.365.962.118 

01 
01 

Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação-PJ 
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

 

93.000,00 
40.000,00 

  Total da Unidade 133.000,00 
 

                       02.13 – Unidade Orçamentária – Secretaria de Ação Social e Desenvolvimento Humano 
02.13.01 – Unidade Executora – Gabinete e Dependências

 

Prefeitura Municipal de Americana 
               Estado de São Paulo 

 
 

               SECRETARIA DE 
          ADMINISTRAÇÃO 
 
  

 
 

Avenida Brasil nº 85 – Centro – Tel. (19) 3475.9030 
CEP – 13465-901 – Americana- SP – e-mail: administracao@americana.sp.gov.gov.br 
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Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$ 

 
3.3.90.40.08.244.512.069 01 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação-PJ 

 
16.000,00 

  Total da Unidade 
 

16.000,00 

02.13.02 – Unidade Executora – Fundo Municipal de Assistência Social 
 

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$ 
 

3.3.90.40.08.244.1022.132 
3.3.90.49.08.244.1022.132 
3.3.90.40.08.244.1032.134 

08 
08 
05 

Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação-PJ 
Auxílio Transporte 

Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação-PJ 
 

12.000,00 
3.200,00 
9.000,00 

  Total da Unidade 24.200,00 
 

02.14 – Unidade Orçamentária – Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde 
02.14.01 – Unidade Executora – Gabinete e Dependências

 
Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$ 

 
3.3.90.39.10.301.582.080 
3.3.90.30.10.301.592.081 
3.3.90.93.10.302.612.084 
 

01 
05 
05 

Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Material de Consumo 

Indenizações e Restituições 

342.000,00 
150.000,00 
255.000,00 

  Total da Unidade 
 

        747.000,00 

 02.14.02 – Unidade Executora – Vigilância e Saúde 
 

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$ 
 

3.3.90.40.10.305.632.090 
 

05 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação-PJ 
 

25.000,00 

  Total da Unidade 25.000,00 
                          

 02.14.03 – Unidade Executora – Serviços de Saúde Básica e Preventiva 
 

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$ 
 

3.3.90.40.10.301.642.084 
 

05 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação-PJ 
 

56.000,00 

  Total da Unidade 56.000,00 
 
             Total do Órgão                                        1.527.500,00                                   
                     

                                                                                                                Total Geral                                                1.527.500,00 
 
           Art. 2º O crédito aberto no artigo anterior será coberto com recursos provenientes da anulação parcial das seguintes dotações do 
orçamento vigente: 

 
02 – Órgão – Prefeitura Municipal de Americana 

                                                      02.05 – Unidade Orçamentária – Secretaria de Administração 
02.05.01 – Unidade Executora – Gabinete e Dependências 

 
Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$ 

 
3.3.90.39.04.126.142.016 
 

01 
 

Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
      

          211.300,00 
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Prefeitura Municipal de Americana 
               Estado de São Paulo 

 
 

               SECRETARIA DE 
          ADMINISTRAÇÃO 
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Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$ 

 
3.3.90.40.08.244.512.069 01 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação-PJ 

 
16.000,00 

  Total da Unidade 
 

16.000,00 

02.13.02 – Unidade Executora – Fundo Municipal de Assistência Social 
 

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$ 
 

3.3.90.40.08.244.1022.132 
3.3.90.49.08.244.1022.132 
3.3.90.40.08.244.1032.134 

08 
08 
05 

Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação-PJ 
Auxílio Transporte 

Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação-PJ 
 

12.000,00 
3.200,00 
9.000,00 

  Total da Unidade 24.200,00 
 

02.14 – Unidade Orçamentária – Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde 
02.14.01 – Unidade Executora – Gabinete e Dependências

 
Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$ 

 
3.3.90.39.10.301.582.080 
3.3.90.30.10.301.592.081 
3.3.90.93.10.302.612.084 
 

01 
05 
05 

Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Material de Consumo 

Indenizações e Restituições 

342.000,00 
150.000,00 
255.000,00 

  Total da Unidade 
 

        747.000,00 

 02.14.02 – Unidade Executora – Vigilância e Saúde 
 

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$ 
 

3.3.90.40.10.305.632.090 
 

05 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação-PJ 
 

25.000,00 

  Total da Unidade 25.000,00 
                          

 02.14.03 – Unidade Executora – Serviços de Saúde Básica e Preventiva 
 

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$ 
 

3.3.90.40.10.301.642.084 
 

05 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação-PJ 
 

56.000,00 

  Total da Unidade 56.000,00 
 
             Total do Órgão                                        1.527.500,00                                   
                     

                                                                                                                Total Geral                                                1.527.500,00 
 
           Art. 2º O crédito aberto no artigo anterior será coberto com recursos provenientes da anulação parcial das seguintes dotações do 
orçamento vigente: 

 
02 – Órgão – Prefeitura Municipal de Americana 

                                                      02.05 – Unidade Orçamentária – Secretaria de Administração 
02.05.01 – Unidade Executora – Gabinete e Dependências 

 
Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$ 

 
3.3.90.39.04.126.142.016 
 

01 
 

Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
      

          211.300,00 
                        

Prefeitura Municipal de Americana 
                           Estado de São Paulo 

 

         SECRETARIA DE 
    ADMINISTRAÇÃO 
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 Total da Unidade             211.300,00 
 

 02.07 – Unidade Orçamentária – Secretaria de Planejamento 
02.07.02 – Unidade Executora – Convênios 

 
Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$ 

 
3.3.90.36.04.122.202.021 01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 

 
5.000,00 

  Total da Unidade 
 

5.000,00 

                                                              02.07.03 – Unidade Executora – Desenvolvimento Econômico
 

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$ 
 

3.3.90.30.23.961.212.022 
3.3.90.39.23.691.212.022 
 
 

01 
01 

 

Material de Consumo 
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

 
 Total da Unidade 

          10.000,00 
            5.000,00  
 
          15.000,00 

                                                                                           
                  02.09 – Unidade Orçamentária – Secretaria de Educação 

                  02.09.01 – Unidade Executora – Gabinete e Dependências 
 

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$ 
 

3.1.90.16.12.306.342.038 
3.1.90.13.12.306.342.038 

01 
01 

              Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil 
Obrigações Patronais 

 

5.000,00 
40.000,00 

  Total da Unidade 45.000,00 
 

02.09.03 – Unidade Executora – Educação Infantil 
 

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$ 
 

3.3.90.36.12.365.962.118 
3.3.90.36.12.365.972.120 
3.3.90.39.12.365.972.120 

01 
01 
01 

Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 

Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 

Total da Unidade 

223.000,00 
120.000,00 

40.000,00 
 

383.000,00 
 

                       02.13 – Unidade Orçamentária – Secretaria de Ação Social e Desenvolvimento Humano 
02.13.01 – Unidade Executora – Gabinete e Dependências 

 
Classificação Geral  
 

Fonte Especificação Valor em R$ 

3.3.90.36.08.244.512.069 01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 
 

16.000,00 

  Total da Unidade 
 

16.000,00 

02.13.02 – Unidade Executora – Fundo Municipal de Assistência Social 
 

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$ 
 

3.3.90.30.08.244.1022.132 
3.3.90.30.08.244.1032.134 
 

08 
05 

 

 Material de Consumo 
Material de Consumo 

 

15.200,00 
9.000,00 

  Total da Unidade 24.200,00 
           

02.14 – Unidade Orçamentária – Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde 
                                                               02.14.01 – Unidade Executora – Gabinete e Dependências

 

        Prefeitura Municipal de Americana 
             Estado de São Paulo 

 
 

             SECRETARIA DE 
          ADMINISTRAÇÃO 
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Classificação Geral Fonte Especificação   Valor em R$ 
 

3.3.90.30.10.301.582.080 
3.3.90.39.10.302.612.087 
 

01 
05 

 

Material de Consumo 
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

 

     342.000,00 
     405.000,00 

      
  Total da Unidade          747.000,00 
    

 02.14.02 – Unidade Executora – Vigilância e Saúde 
 

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$ 
 

3.3.90.39.10.305.632.090 05 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 

25.000,00 

  Total da Unidade 25.000,00 
 

02.14.03 – Unidade Executora – Serviços de Saúde Básica e Preventiva 
 

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$ 
 

3.3.90.39.10.301.542.084 05 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 

56.000,00 

    Total da Unidade 56.000,00 
          
                Total do Órgão                                                        1.527.500,00                                

                      
                       Total Geral    1.527.500,00 

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

 
Prefeitura Municipal de Americana, aos 8 de abril de 2019. 
 
 
 

 Omar Najar 
 Publicado na mesma data na Prefeito Municipal

  Secretaria de Administração 
 
 
          
            José Eduardo da Cruz Rodrigues Flores                                                           Alex Niuri Silveira Silva 

Secretário Municipal de Administração                                            Secretário Municipal de Negócios Jurídicos 
                                     Interino 
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        Prefeitura Municipal de Americana 
             Estado de São Paulo 

 
 

             SECRETARIA DE 
          ADMINISTRAÇÃO 
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Classificação Geral Fonte Especificação   Valor em R$ 
 

3.3.90.30.10.301.582.080 
3.3.90.39.10.302.612.087 
 

01 
05 

 

Material de Consumo 
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

 

     342.000,00 
     405.000,00 

      
  Total da Unidade          747.000,00 
    

 02.14.02 – Unidade Executora – Vigilância e Saúde 
 

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$ 
 

3.3.90.39.10.305.632.090 05 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 

25.000,00 

  Total da Unidade 25.000,00 
 

02.14.03 – Unidade Executora – Serviços de Saúde Básica e Preventiva 
 

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$ 
 

3.3.90.39.10.301.542.084 05 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 

56.000,00 

    Total da Unidade 56.000,00 
          
                Total do Órgão                                                        1.527.500,00                                

                      
                       Total Geral    1.527.500,00 

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

 
Prefeitura Municipal de Americana, aos 8 de abril de 2019. 
 
 
 

 Omar Najar 
 Publicado na mesma data na Prefeito Municipal

  Secretaria de Administração 
 
 
          
            José Eduardo da Cruz Rodrigues Flores                                                           Alex Niuri Silveira Silva 

Secretário Municipal de Administração                                            Secretário Municipal de Negócios Jurídicos 
                                     Interino 
  

OMAR NAJAR
Prefeito Municipal

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

ALEX NIURI SILVEIRA SILVA
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

_______________________________________________________________________________________________

LICITAÇÕES

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO

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

CONVITE 002/2019 
Processo nº 77.434/2018

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA 
NO BAIRRO MÁRIO COVAS, NESTA CIDADE” 

EMPRESA CLASSIFICADA: “VÉRTICE EDIFICAÇÕES EIRELI - EPP - VALOR GLOBAL R$ 38.967,42. 

Na forma do Capítulo V da Lei Federal nº 8.666/93, fica concedido o prazo legal para a interposição de recursos administrativos, a contar do dia útil 
imediatamente seguinte ao da presente publicação. Na inocorrência de recursos, o processo seguirá para homologação do Sr. Secretário e adjudi-
cação de seu objeto ao vencedor.

Eu, Luciane Carloni, matrícula nº 11.215 conferi o presente. Eu, José Eduardo da Cruz Rodrigues Flores, Secretário de Administração Interino, au-
torizei a publicação oficial. Americana, 09 de Abril de 2019.
 

LICITAÇÕES

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2019 

Processo nº 57.559/2018

OBJETO: “AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE”
A Prefeitura Municipal de Americana torna público que foi HOMOLOGADO e ADJUDICADO o Pregão Eletrônico nº 006/2019 para as seguintes 
empresas: 

ESFERRA MASTER COMERCIAL LTDA - ITEM 01 R$ 2.050,00. R.A. MARTINS DISTRIBUIDORA - ME - ITEM 04 R$ 87,50. GUILHERME AU-
GUSTO DE GODOY - ME - ITEM 05 R$ 57,80. CIRÚRGICA OURO VERDE - COM. DE MAT. MÉDICOS - EPP - ITEM 07 R$ 665,00. 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2019 
Processo nº 66.837/2018

OBJETO: “AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE”
A Prefeitura Municipal de Americana torna público que foi HOMOLOGADO e ADJUDICADO o Pregão Eletrônico nº 003/2019 para as seguintes 
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empresas: 

VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA - ITEM 01 R$ 2,64, ITEM 22 
R$ 4,52. FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP - ITEM 02 
R$ 2,36, ITEM 08 R$ 0,219. CIRÚRGICA UNIÃO LTDA - ITEM 03 R$ 
0,67, ITEM 17 R$ 0,199, ITEM 18 R$ 0,19, ITEM 19 R$ 0,19, ITEM 20 
R$ 0,19, ITEM 24 R$ 0,94, ITEM 26 R$ 5,849. CENTRO DE APOIO P R 
A VIDA - ITEM 04 R$ 1,70, ITEM 12 R$ 4,90. NACIONAL COMERCIAL 
HOSPITALAR LTDA. - ITEM 05 R$ 9,50, ITEM 06 R$ 2,94, ITEM 07 R$ 
0,33, ITEM 10 R$ 10,80, ITEM 11 R$ 2,68, ITEM 14 R$ 0,87, ITEM 15 R$ 
0,90. VALQUIRIA BASTOS RODRIGUES HOSPITALARES LTDA - ME 
- ITEM 09 R$ 6,00. DUOMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALRES 
LTDA - ITEM 13 R$ 1,10. GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES 
LTDA - ITEM 16 R$ 3,19. CIRÚRGICA FERNANDES COM. DE MAT. 
CIR. HOSP. LTDA - ITEM 21 R$ 3,55, ITEM 23 R$ 1,88.

Eu, Luciane Carloni, matrícula nº 11.215 conferi o presente. Eu, José 
Eduardo da Cruz Rodrigues Flores, Secretário de Administração Interi-
no, autorizei a publicação oficial. Americana, 09 de Abril de 2019.

SECRETARIA DE CULTURA E 
TURISMO

 

UniDaDe De TUrismo

CONVITE

O COMTUR Conselho Municipal de Turismo em uso das atribuições 
convida os proprietários da área de Agências de Publicidade para com-
porem o Conselho e juntos desenvolverem programas e projetos de in-
teresse turístico visando incrementar o afluxo de turistas ao Município 
de Americana.
Conforme Lei nº 6.234/2018 de 20 de novembro de 2018.
Os interessados deverão se manifestar até o dia 22/abril/2019, na Sectur 
-Secretaria de Cultura e Turismo ou pelo fone (19)3408-4800.

COMTUR - Conselho Municipal de Turismo
Americana, 03 de abril de 2019

ROSELI DOS SANTOS
Vice-Presidente do COMTUR

 

CONVITE

O COMTUR Conselho Municipal de Turismo em uso das atribuições con-
vida os proprietários da área de Agências de Viagens para comporem 
o Conselho e juntos desenvolverem programas e projetos de interesse 
turístico visando incrementar o afluxo de turistas ao Município de Ame-
ricana.
Conforme Lei nº 6.234/2018 de 20 de novembro de 2018.
Os interessados deverão se manifestar até o dia 22/abril/2019, na Sectur 
-Secretaria de Cultura e Turismo ou pelo fone (19)3408-4800.

COMTUR - Conselho Municipal de Turismo

Americana, 03 de abril de 2019

ROSELI DOS SANTOS
Vice-Presidente do COMTUR

SECRETARIA DE FAZENDA
 

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA LEI DE DIRETRIZES 
ORÇAMENTÁRIAS (LDO) - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

A Prefeitura Municipal de Americana convida e torna público que reali-
zará, no dia 24 de ABRIL de 2019 (quarta-feira), às 9H00, no Plenário 
"Dr. Antônio Álvares Lobo" da Câmara Municipal de Americana, sito 
à Praça Divino Salvador, número 05, Bairro Girassol, sob a coordenação 

das Secretarias de Fazenda e de Planejamento do Município, Audiência 
Pública para apresentação da proposta da Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias - LDO, do exercício de 2020, com a seguinte pauta:

a) Abertura da Reunião;
b) Conceituação e Apresentação da Proposta da LDO, exercício 2020;
c) Participação dos Presentes; 
d) Encerramento.

Americana, 01 de abril de 2019

OMAR NAJAR
PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIA DE SAÚDE
 

RESOLUÇÃO CMS Nº 303/2019 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2019
Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde

CAPÍTULO I - DA INSTITUIÇÃO E DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 2º- O presente Regimento Interno dispõe sobre atribuição, organi-
zação e funcionamento do Conselho Municipal de Saúde do Município 
de Americana, Estado de São Paulo, criado pela Lei Municipal n° 2.524 
de 02 de agosto de 1991, de acordo com o inciso III do art. 198 da 
Constituição Federal, das Leis Federais nº 8.080, de 19 de setembro 
de 1990 e Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, Decreto nº 7.508 
de 28 de junho de 2011, Resolução nº 554, de 15 de setembro de 2017, 
Resolução nº 453 de 10 de maio 2012 e Lei Complementar nº 141 de 13 
de janeiro de 2012.

Art. 3°- O Conselho Municipal de Saúde é um órgão colegiado de caráter 
permanente, deliberativo, consultivo e fiscal das ações de saúde realiza-
das no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), com a finalidade de 
atuar na formulação e no controle da execução da política municipal de 
saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, nas estratégias 
e na promoção do processo de controle social em toda a sua amplitude, 
no âmbito dos setores público e privado. 

Art. 4°- O Conselho Municipal de Saúde será abreviado pela sigla COM-
SAÚDE, cabendo aos seus componentes o tratamento de conselheiros. 

CAPÍTULO II - DAS ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS

Art. 5°- Sem intervenção das funções constitucionais dos Poderes Le-
gislativo e Executivo e nos limites da legislação vigente, são atribuições 
e competências do COMSAÚDE:
I -Acompanhar, controlar e avaliar a implantação e consolidação do SUS. 
II -Atuar na formulação e controle da execução das Políticas Públicas de 
Saúde, incluindo os aspectos econômicos e financeiros, e propor estra-
tégias para sua aplicação aos setores, público e privado. 
III -Definir as diretrizes a serem observadas na elaboração do Plano 
Municipal de Saúde e sobre ele deliberar, conforme as diversas situa-
ções epidemiológicas do município e a capacidade organizacional dos 
serviços, considerando os princípios do SUS e as prioridades estabele-
cidas pelos Conselhos Gestores locais após a sua criação, ou a serem 
organizados na base da saúde das regiões da cidade por demanda do 
COMSAÚDE.
IV -Avaliar e deliberar sobre contratos, consórcios e convênios, conforme 
as diretrizes dos planos de saúde municipais, estaduais, nacionais e do 
Distrito Federal.
V -Acompanhar e controlar a atuação do setor privado, credenciado me-
diante contrato, ou convênio na área da saúde.
VI -Participar da elaboração e atualização do Plano Municipal de Saúde, 
bem como aprová-lo e acompanhá-lo na execução.
VII -Propor critérios e padrões assistenciais. 
VIII- Propor critérios para a programação e execução financeira e orça-
mentária do Fundo Municipal de Saúde e acompanhar a movimentação 
e destinos dos recursos. 
IX- Acompanhar, avaliar e fiscalizar a compra de ações e serviços pri-
vados, bem como convênios de cooperação técnica, de acordo com o 
capítulo II da Lei Federal n° 8.080/1990. 
X- Aprovar a proposta orçamentária anual da saúde, tendo em vista as 
metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(Art. 195,§ 2° da Constituição Federal), observando o princípio do pro-
cesso de planejamento e orçamentos ascendentes (Art. 36 da Lei n° 
8.080/1990).
XI- Fiscalizar e controlar os gastos e deliberar sobre critérios de movi-
mentação de recursos da saúde, inclusive o Fundo de Saúde e os recur-
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sos transferidos e próprios do município, Estado e União, com base no 
que a lei disciplina. 
XII- Analisar, discutir e aprovar o relatório de gestão, com a prestação 
de contas e informações financeiras, repassadas em tempo hábil aos 
conselheiros e garantia do devido assessoramento.
XIII- Fiscalizar e acompanhar o desenvolvimento das ações e dos servi-
ços de saúde e encaminhar denúncias aos respectivos órgãos de con-
trole interno e externo, conforme legislação vigente. 
XIV- Possibilitar o amplo conhecimento do SUS à população e as insti-
tuições públicas e entidades privadas, divulgando informações e estatís-
ticas relacionadas à saúde. 
XV- Estimular a articulação e o intercâmbio com os demais conselhos 
locais, municipais, estaduais e o nacional; entidades, movimentos po-
pulares, instituições públicas e privadas; órgãos da imprensa e poderes 
constitucionais, visando à promoção à saúde coletiva; bem como estimu-
lar e apoiar estudos e pesquisas sobre assuntos e temas relacionados 
com a saúde. 
XVI- Estabelecer estratégias e procedimentos de acompanhamento da 
gestão do SUS, articulando-se com os demais colegiados como os de 
seguridade, meio ambiente, justiça, educação, trabalho, agricultura, ido-
so, saúde da mulher, criança, adolescentes e outros.
XVII- Examinar propostas e denúncias de indícios de irregularidades, 
respondendo no seu âmbito a consultas sobre assuntos pertinentes às 
ações e aos serviços de saúde, bem como apreciar recursos a respeito 
de deliberações do Conselho nas suas respectivas instâncias.
XVIII- Estabelecer a periodicidade de convocação e organizar a Confe-
rência de Saúde, fazer sua convocação ordinária ou extraordinária e es-
truturar juntamente com o gestor municipal uma comissão organizadora, 
submetendo o respectivo regimento interno e programação ao pleno do 
COMSAÚDE, explicitar os deveres e papéis dos conselheiros nas pré-
-conferências, bem como convocar a sociedade para a participação nas 
pré-conferências e na Conferência de Saúde. 
XIX- Não havendo manifestação do gestor municipal, o COMSAÚDE 
deverá convocar, em caráter extraordinário, a Conferência Municipal de 
Saúde, nos termos da Lei n° 8.142/90 em seu Art. 1°.
XX- Divulgar as funções e competências do COMSAÚDE, seus traba-
lhos e decisões através dos meios de comunicação, incluindo informa-
ções sobre agendas, datas e local de reuniões.
XXI- deliberar, elaborar, apoiar e promover a educação permanente para 
o controle social, de acordo com as Diretrizes e a Política Nacional de 
Educação Permanente para o Controle Social do SUS; 
XXII- Avaliar, acompanhar e deliberar sobre as Políticas Públicas para 
Recursos Humanos da Saúde; 
XXIII - Avaliar e acompanhar e deliberar a cada quadrimestre o relatório 
consolidado do resultado da execução orçamentária e financeira no âm-
bito da saúde e o relatório do gestor da saúde sobre a repercussão da 
execução da Lei Complementar nº 141/2012 nas condições de saúde e 
na qualidade dos serviços de saúde das populações respectivas e en-
caminhar ao Chefe do Poder Executivo, as indicações para que sejam 
adotadas as medidas corretivas necessárias.
§ Único -Os conselheiros poderão efetuar sua avaliação do Sistema Úni-
co de Saúde, tomando como base estudos e/ou avaliações elaboradas 
por instituições ou técnicos vinculados ou não ao município. Tais estudos 
e avaliações deverão ser solicitados e deliberados pelo COMSAÚDE.

CAPÍTULO III - DA COMPOSIÇÃO E ORGANIZAÇÃO

Art. 6º -OCOMSAÚDE será composto por representantes do Governo 
Municipal, prestadores de serviço, trabalhadores de saúde e usuários, 
totalizando 24 (vinte e quatro) membros titulares e 24 (vinte e quatro) 
membros suplentes, indicados pelos respectivos órgãos, instituições e 
entidades municipais e trabalhadores da saúde, em reunião específica, 
lavrada em ata e acompanhada pelo COMSAÚDE, para definição dos 
indicados. 
§ 1º- A representação dos órgãos, das entidades, trabalhadores e presta-
dores, inclui um membro titular e um suplente vinculados, ainda que não 
sejam da mesma entidade ou órgão.
§ 2º- É vedada a escolha de representantes de usuários e trabalhadores, 
que tenham vínculo, dependência econômica ou comunhão de interesse 
com qualquer dos representantes dos demais segmentos, conforme art. 
68 da lei complementar estadual nº 791/95 e Resolução 453, Inciso VII 
da III Diretriz.
§ 3º- A representação nos segmentos deverá ser distinta e autônoma 
em relação aos demais segmentos que compõem o COMSAÚDE, por 
isso, um profissional com cargo de direção ou de confiança na gestão do 
SUS, ou como prestador de serviços de saúde não poderá ser represen-
tante dos usuários ou de trabalhadores. 
§ 4°- As entidades, órgãos e instituições poderão, a seu critério, ter seus 

membros reconduzidos para novo mandato. Em caso de renúncia, impe-
dimento ou eliminação dos membros titulares, assume o suplente eleito, 
indicando um novo representante, o conselho de saúde acolhe. 
§ 5º- Fica recomendado que, a cada eleição, seja renovada, no míni-
mo, em 30% a representação dos usuários, trabalhadores, gestores e 
prestadores, membros deste conselho, sempre orientando as entidades 
e órgãos, deixando ao critério de cada uma, sua indicação, e maior par-
ticipação das mulheres, até 50% de mulheres desde que haja interesse 
de acordo com a lei. 

Art. 7º - O COMSAÚDE será composto de representantes de usuários, 
de trabalhadores de Saúde, do Governo e de Prestadores de Serviços 
de Saúde, sendo a mesa diretora eleito entre os membros do Conselho, 
em reunião extraordinária.
§ 1º Os membros do COMSAÚDE deverão ser escolhidos pelas enti-
dades congêneres para um mandato de 3 (três) anos, podendo ser re-
conduzido à critério das respectivas representações, exceto em ano de 
pleito eleitoral municipal.
§ 2º Ocorrendo a renúncia, impedimento, desistência ou eliminação, o 
membro não poderá ser novamente indicado para compor o Conselho 
antes de transcorrido 12 (doze) meses.
§ 3° - Não é permitida a participação, como conselheiros, dos membros 
eleitos ou com vínculos com o Poder Legislativo, representação do Po-
der Judiciário e do Ministério Público, conforme legislação.
§ 4° - A representação nos segmentos deve ser distinta e autônoma em 
relação aos demais segmentos que compõem o Conselho, por isso, um 
profissional com cargo de direção ou de confiança na gestão do SUS, ou 
como prestador de serviços de saúde não pode ser representante dos 
(as) Usuários (as) ou de Trabalhadores (as), conforme § 3° do Artigo 7.
§ 5º- Fica vedada a participação do Secretário de Saúde a concor-
rer a qualquer cargo eletivo dentro do Conselho, conforme resolução 
554/2017, a autoridade máxima da direção do SUS em sua esfera de 
competência não deve, nem pode acumular o exercício de presidente do 
Conselho de Saúde, a fim de privilegiar o princípio da segregação das 
funções de execução e fiscalização da Administração Pública.

Art. 8º- O COMSAÚDE terá composição paritária, com representação 
de: 
I - Mantendo o que propôs as Resoluções nos 33/92 e 333/03 do CNS 
e consoante com as Recomendações da 10a e 11a Conferências Na-
cionais de Saúde, as vagas deverão ser distribuídas da seguinte forma:
a) 50% de entidades e movimentos representativos de usuários;
b) 25% de entidades representativas dos trabalhadores da área de saú-
de;
c) 25% de representação de governo e prestadores de serviços privados 
conveniados, ou sem fins lucrativos.
II - A participação de órgãos, entidades e movimentos sociais terá como 
critério a representatividade, a abrangência e a complementaridade do 
conjunto da sociedade, no âmbito de atuação do Conselho de Saúde. De 
acordo com as especificidades locais, aplicando o princípio da paridade, 
serão contempladas, dentre outras, as seguintes representações:
a) associações de pessoas com patologias;
b) associações de pessoas com deficiências;
c) entidades indígenas;
d) movimentos sociais e populares, organizados (movimento negro, 
LGBT...);
e) movimentos organizados de mulheres, em saúde;
f) entidades de aposentados e pensionistas;
g) entidades congregadas de sindicatos, centrais sindicais, confedera-
ções e federações de trabalhadores urbanos e rurais;
h) entidades de defesa do consumidor;
i) organizações de moradores;
j) entidades ambientalistas;
k) organizações religiosas;
l) trabalhadores da área de saúde: associações, confederações, conse-
lhos de profissões regulamentadas, federações e sindicatos, obedecen-
do as instâncias federativas;
m) comunidade científica;
n) entidades públicas, de hospitais universitários e hospitais campo de 
estágio, de pesquisa e desenvolvimento;
o) entidades patronais;
p) entidades dos prestadores de serviço de saúde; e
q) governo.
§ único: A participação dos órgãos, entidades, associações e organiza-
ções religiosas terão como critério a representatividade, a abrangência e 
a complementaridade do conjunto da sociedade, no âmbito de atuação 
do Conselho de Saúde, serão contempladas aplicando o princípio da 
paridade.
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CAPÍTULO IV - ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO

Art. 9º -As três esferas de governo garantirão autonomia administrativa 
para o pleno funcionamento do COMSAÚDE, cabendo ao município a 
dotação orçamentária, autonomia financeira e organização da secreta-
ria-executiva, com a necessária infraestrutura e apoio técnico.
§ 1º- Caberá ao COMSAÚDE deliberar em relação à sua estrutura admi-
nistrativa e quadro de pessoal.
§ 2º- O COMSAÚDE contará com uma secretaria executiva, coordenada 
por pessoa qualificada para a função, para suporte técnico e administra-
tivo, subordinada ao seu pleno, que definirá sua estrutura e dimensão. 

DA SECRETARIA EXECUTIVA
A Secretaria Executiva, como órgão de assessoramento, prestará apoio 
administrativo e operacional a todos os órgãos do COMSAUDE, espe-
cialmente à Mesa Diretora, a que estará subordinada hierarquicamente 
e terá as seguintes atribuições: 
a) Preparar as reuniões do Plenário do Conselho, incluindo convites, 
preparação dos informes, remessa de material aos conselheiros e outras 
providencias; 
b) Acompanhar e gravar as reuniões do Plenário, assistindo a Mesa Di-
retora e anotando os pontos mais relevantes, visando a checagem da 
redação final da ata;
c) Dar encaminhamento as decisões do plenário, revendo a cada mês a 
implementação das conclusões de reuniões anteriores;
d) Acompanhar e apoiar as câmaras técnicas, comissões e grupos de 
trabalho, inclusive no cumprimento dos prazos de apresentação dos pro-
dutos ao Plenário do COMSAUDE;
e) Promover, coordenar e participar do mapeamento, recolhimento de 
informações e análises estratégicas, produzidos nos vários órgãos dos 
poderes Executivos, Legislativo, Judiciário, Ministério Público e da socie-
dade civil, processando e fornecendo-as aos conselheiros, na forma de 
subsídios para o cumprimento de suas competências legais;
f) Atualizar permanentemente informações sobre a estrutura e funcio-
namento dos conselhos locais, distritais, estadual e nacional de saúde;
g) Propor à Mesa Diretora a formalização da estrutura organizativa da 
Secretaria Executiva e sua funcionalidade interna através de resolução 
específica;
h) Encaminhar à Mesa Diretora propostas de convênios, cooperação 
técnica e cursos, visando à implementação e enriquecimento das atri-
buições da Secretaria Executiva, incluindo a profissionalização dos tra-
balhos;
i) Acompanhar e supervisionar a execução das despesas do Conselho 
Municipal de Saúde de Americana (transporte, material de escritório, có-
pias, telefone, viagens de conselheiros e etc.);
j) Encaminhar com antecedência as atas das reuniões ordinárias e extra-
ordinárias aos conselheiros para análise e posterior votação.
Parágrafo primeiro: Todas as atribuições inerentes às atividades da Se-
cretaria Executiva serão aprovadas pelo Plenário.
Parágrafo segundo: A Secretaria Executiva será composta por funcio-
nários selecionados pela Mesa Diretora, aprovados pelo Plenário e ouvi-
da a Secretaria Municipal de Saúde de Americana. 
Parágrafo terceiro: Esta Secretaria funcionará em tempo integral na 
sede do COMSAUDE.
i) Articular com os coordenadores das comissões internas e grupos de 
trabalho para o fiel desempenho de suas atividades, em cumprimento 
as deliberações do COMSAUDE, promovendo o apoio necessário às 
mesmas;
j) Exercer outras atribuições que lhe sejam delegadas pela Mesa Direto-
ra e pelo Plenário do COMSAUDE;
§ 3º- O COMSAÚDE decidirá sobre o seu orçamento;

CAPÍTULO V - DO PROCESSO ELEITORAL 

Art. 10º- O COMSAÚDE será coordenado por uma mesa diretora, eleita 
entre os seus membros, composta por Presidente, Vice-Presidente, 1º e 
2º Secretários obedecendo-se a paridade representativa. 
§ 1º - Será vedada mais de uma reeleição em qualquer cargo da Mesa 
Diretora do Conselho Municipal de Saúde. O conselheiro reeleito para 
qualquer dos cargos fica impedido de se candidatar a outro cargo na 
diretoria quando do encerramento de seu segundo mandato.
§ 2º- A eleição da mesa diretora será realizada, de acordo com o seguin-
te cronograma:
I - Todo processo eleitoral será fiscalizado pelos membros do Conselho 
Municipal de Saúde.
II- A publicação do processo eleitoral e a convocação das entidades se-
rão com antecedência de sessenta dias. 
III - A eleição entre as entidades para a nova composição do COMSAÚ-
DE será definido pelo pleno. 

IV- A apresentação dos novos conselheiros para o próximo triênio e aviso 
da data do início do processo de inscrição para os cargos da mesa dire-
tora, será no mês subsequente.

Art. 11º -Do processo eleitoral da mesa diretora:
§ 1º - Prazo para inscrição dos candidatos, eleição e posse, será definido 
pelo pleno: 
I- Todos os conselheiros titulares serão candidatos natos.
II- Os eleitores são todos os membros titulares presentes à reunião.
III- A votação será secreta e serão eleitos os candidatos que obtiverem o 
maior número do total dos votos válidos.
IV- O processo eleitoral constará da manifestação expressa de interesse 
dos candidatos, de forma individual, a qual será feita por escrito e enca-
minhada à sede do COMSAÚDE.
V- As etapas do processo eleitoral constituirão de: divulgação da data da 
eleição, divulgação da data para inscrição dos candidatos, apresentação 
dos candidatos com os respectivos cargos, votação, apuração e posse.
VI- Será destinado a cada candidato a mesa diretora, até 10 minutos 
para que possam expor suas propostas.
VII - Não será permitido debate entres os candidatos.
VIII- O tempo será controlado pela mesa diretora e acompanhado pela 
secretaria executiva do COMSAÚDE.
IX- A apresentação dos candidatos deverá ser exclusivamente para su-
gestão de proposta, ficando vetado qualquer tipo de comentário sobre a 
gestão anterior.
X- A eleição será realizada por meio de cédulas específicas para cada 
conselheiro, sendo esses chamados nominalmente para depositar seu 
voto na urna.
XI- Na cédula de votação poderá constar o nome de até quatro candida-
tos, bem como as opções de voto em branco ou nulo. 
XII- A apuração se dará imediatamente após o término da votação.
XIII- Será considerado eleito, os candidatos que obtiverem maior número 
total dos votos válidos.
XIV- Em caso de empate, será considerado eleito o conselheiro com 
maior idade.
XV - Em caso de candidato único, para todos os cargos, este deverá ser 
submetido ao pleno para aclamação do mesmo.
XVI -Na possibilidade de desistência ou impedimento por qualquer natu-
reza, de qualquer um dos membros da mesa diretora eleita, será realiza-
da uma nova eleição para suprir a vaga em questão.
XVII - Durante todo o processo de votação, será convidado pelo COM-
SAÚDE um observador para lisura do processo, para acompanhar o pro-
cesso, como observadores. 
§ 3º- O mandato será de 03 (três) anos, a contar da data da eleição, sen-
do que esta não deverá coincidir com a eleição do Governo Municipal, 
quando coincidir será prorrogado por mais um ano com mesma compo-
sição da mesa diretora, salvo os casos de desistência.

CAPÍTULO VI - DO FUNCIONAMENTO DAS SESSÕES E CONVOCA-
ÇÕES

Art. 12º- Nas sessões plenárias os membros titulares terão direito a voz 
e voto.
§ 1°- No caso de impedimento ou falta, os membros titulares serão subs-
tituídos pelos suplentes automaticamente, podendo estes, exercerem os 
mesmos deveres e direitos (voz e voto). 
§ 2°- No caso de ausência de conselheiro titular, sua substituição será 
feita exclusivamente à complementação do período do mandato. 
§ 3°- Ocorrendo renúncia ou exoneração de membros em seus respec-
tivos órgãos e entidades, estes deverão comunicar imediatamente, por 
escrito, sob pena de ser vetado o direito de substituí-los. O membro re-
nunciante ou exonerado não poderá compor novamente o COMSAÚDE 
por um prazo de 24 (vinte e quatro) meses da data da renúncia ou exo-
neração.

Art. 13º- O COMSAÚDE reunir-se-á em local previamente determinado, 
pelo menos uma vez por mês, podendo ser convocado extraordinaria-
mente, com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, sempre pelo (a) 
seu (sua) Presidente ou por maioria simples (50% mais um) dos seus 
membros titulares na primeira chamada.
§ 1°- As sessões do plenário instalar-se-ão em primeira convocação com 
a presença da maioria simples e em segunda convocação, com a tole-
rância de 15 minutos em relação à primeira, persistindo o número será 
chamada uma nova reunião.
§ 2°- As reuniões ordinárias e extraordinárias serão comunicadas a to-
das as entidades e órgãos participantes, com sua respectiva pauta por 
correspondência específica, por e-mail e outros meios de comunicação).
§ 3°- As reuniões serão abertas ao público, com direito a fala, desde que 
agendada com a mesa diretora, com duração de até três minutos. 
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§ 4º - Fica assegurado a todo conselheiro o direito de se manifestar so-
bre o assunto em discussão antes do encaminhamento para a votação, 
mediante inscrição prévia. 
a) Será concedida a palavra, pela ordem de inscrição, a qualquer dos 
conselheiros presentes, que deverá fazer uso da mesma em tempo pre-
estabelecido pela Mesa Diretora. 
b) A palavra do expositor poderá ser cassada, consignando-se em ata 
as razões, quando este: I - usar a palavra com finalidade diferente da 
alegada; II - usar de linguagem imprópria; III - agir com falta de decoro 
ou agressões verbais contra quaisquer dos presentes; IV - ultrapassar o 
tempo estabelecido para sua fala.

Art. 14º- As reuniões ordinárias serão estabelecidas em cronograma 
anual e sua duração será estabelecida pela mesa diretora, podendo ser 
acrescida ou interrompida de acordo com a vontade expressa pela maio-
ria simples do plenário.

Art. 15º- Será desligado do COMSAÚDE, o conselheiro representante 
de usuário, trabalhador e gestor, que faltar em 03 (três) reuniões or-
dinárias consecutivas ou 05 (cinco) intercaladas. Caso o mesmo pedir 
seu afastamento por motivos particulares ou por motivo de força maior, 
nesse período não são considerados faltas desde que a entidade indique 
um substituto. 
§ 1°- O órgão, entidade ou instituição que os mesmos se fizerem repre-
sentar devem ser comunicados das suas faltas.
§ 2°- As faltas deverão ser justificadas formalmente com até 48 (quaren-
ta e oito) horas úteis após a reunião. 
§ 3°- O titular em caso de falta, deverá convocar seu suplente para a 
reunião. Neste caso não é considerada falta do titular.
§ 4°- Na impossibilidade de realização da reunião ordinária e extraordi-
nária, por quaisquer motivos, será convocada nova reunião, obedecendo 
aos critérios regimentais.
§ 5º - A perda do mandato da representação de usuários, trabalhadores, 
prestadores e gestores será declarada no pleno do COMSAÚDE, por 
decisão da maioria simples dos seus membros. A substituição da vaga 
será feita pelo suplente ou a quem a entidade ou órgão indicar.
Art. 16º- Os conselheiros poderão convidar órgãos, entidades, profis-
sionais de qualquer área ou usuários, para participarem das sessões 
do mesmo, com finalidade de subsidiarem as discussões e decisões do 
plenário.
§ Único- Os órgãos, entidades, profissionais ou usuários convidados 
manifestar-se-ão única e exclusivamente no processo de discussão so-
bre o tema, ou assunto para o qual foram convidados a esclarecer, sen-
do vedada a participação nas demais etapas do plenário.

CAPÍTULO VII - DA CONSTITUIÇÃO DAS COMISSÕES

Art. 17º- Para melhor desempenho de suas atividades o COMSAÚDE 
instalará comissões temáticas transitórias ou permanentes, constituídas 
pelos seus membros, para o desenvolvimento, acompanhamento, audi-
toria e ouvidoria na execução do Plano Municipal de Saúde, incluindo 
os orçamentos e execução financeira, bem como garantir o decoro re-
gimental. 
§ 1°- A essência das comissões será o assessoramento do plenário, ten-
do seus objetivos, competência, composição e prazo de duração, esta-
belecidos em resolução do COMSAÚDE.
I - Os pareceres deverão ser encaminhados ao pleno do COMSAÚDE 
para aprovação.
§ 2°- Os trabalhos das comissões serão realizados por meio de avalia-
ções, análises, apurações, elaboração de relatórios, apresentação de 
sugestões, prazos, pareceres.
§ 3º- Cada comissão deverá eleger um coordenador, que conduzirá os 
trabalhos e um secretário, que auxiliará na elaboração de atas e demais 
documentos necessários, ficando o coordenador responsável pela rela-
toria da comissão durante as reuniões ordinárias.
§ 4º -O coordenador terá funções de conduzir os trabalhos; dirigir as 
discussões e apresentar as atividades pertinentes.
§ 5º-O secretário auxiliará na condução dos trabalhos, nos aspectos ad-
ministrativos, responsabilizando-se pelos registros das atividades.
§ 6º -A pauta das comissões será elaborada pela Comissão Executiva 
(Mesa Diretora), com o conhecimento e supervisão da mesa diretora, de 
acordo com as necessidades pertinentes. 
§ 7º -Os conselheiros terão prazo de 48 horas, contando da data de 
agendamento das reuniões das comissões, para inclusão de assuntos a 
serem inseridos na pauta de discussão.
§ 8º -Durante a reunião das comissões, somente deverão ser discutidos 
os assuntos que estiverem inscritos na pauta.
§ 9º- Assuntos de urgência deverão ser submetidos à aprovação da co-
missão.

Art. 18º- O COMSAÚDE deverá compor 4 (quatro) comissões perma-
nentes, sendo: que as comissões deverão 8 ou 4 de forma paritária.
I - Saúde de trabalhador: 
a) Compete à Saúde do Trabalhador:desenvolver atividades relaciona-
das à saúde e segurança do trabalhador, dentre elas a prevenção de do-
enças, prevenção de acidentes, avaliação das condições e dos ambien-
tes de trabalho dos locais de trabalho, identificação de riscos ambientais 
e causas que podem desencadear doenças, acidentes e outros agravos 
e a construção de alterações que contribuirão para resguardar a saúde e 
melhorar os ambientes de trabalho.
II - Comissão de Ouvidoria: 
a) Compete à Comissão de Ouvidoria: acatar denúncias de usuários, 
conselheiros, órgãos da imprensa, Câmara de Vereadores, Promotoria 
Pública e instituições diversas, a fim de esclarecimentos e deliberações, 
com encaminhamentos aos órgãos competentes; fazer visitasin locopara 
averiguar denúncias; ouvir trabalhadores em suas respectivas funções; 
elaborar relatórios, entre outras.
III - Comissão de Análise do Plano Municipal de Saúde:
a) Compete à Comissão de Análise do Plano Municipal de Saúde: dis-
cutir sobre toda e qualquer proposta inovadora para a rede de saúde do 
município; avaliar, propor e emitir parecer sobre a execução de projetos, 
programas, parcerias e convênios; acompanhar a execução do Plano 
Municipal de Saúde em todas as suas etapas; discutir e deliberar sobre 
o cumprimento ou não das metas estabelecidas para a saúde local, entre 
outras.
IV - Comissão de Orçamento e Finanças:
a) Compete à Comissão de Orçamento e finanças: acompanhar o or-
çamento municipal para a saúde, verificando o cumprimento da legisla-
ção vigente e a forma com que os recursos são aplicados, considerando 
as necessidades e prioridades locais; fiscalizar e deliberar sobre todas 
as formas de financiamentos da Saúde, pelas três esferas de governo; 
conferir e deliberar sobre as folhas de pagamentos dos servidores da 
Saúde; ouvir o Fundo Municipal de Saúde sobre todas as suas compe-
tências, entre outras.

CAPÍTULO VIII - DA COMISSÃO DE ÉTICA

Art. 19º-Compete à Comissão de Ética: avaliar o desempenho e compor-
tamento de cada conselheiro, por meio de suas manifestações verbais, 
por escrito ou pelo uso de quaisquer outros meios de expressão, seja em 
reuniões ordinárias ou extraordinárias, bem como em ações e atividades 
externas.
I - O COMSAÚDE, sempre que necessário, elegerá por meio de votação 
em plenário, uma comissão de ética, composta por 04 (quatro) conse-
lheiros de forma paritária, sendo (02) representantes de usuários, 02 
representantes de trabalhadores e 02 representantes de prestadores/
gestor. A comissão de ética será sempre indicada por votação secreta 
e terá sua atuação sem interferência da mesa diretora e demais comis-
sões e conselheiros, respeitando o contraditório. 
II - Uma vez constituída, a Comissão de Ética se reunirá, com periodi-
cidade a ser definida pela sua coordenação, somente quando houver 
solicitações, encaminhamentos ou denúncias sobre eventuais faltas de 
decoro de membros do COMSAÚDE.
III -A comissão, sempre que solicitada, será responsável por avaliar 
condutas de conselheiros, por meio de suas manifestações verbais, por 
escrito ou pelo uso de quaisquer outros meios de expressão, seja em 
reuniões ordinárias ou extraordinárias ou mesmo em ações e atividades 
externas. 
IV - O parecer final da Comissão será encaminhado à mesa diretora para 
que seja referendado pelo pleno.
V- A comissão se fará representar em todas as suas atividades por 01 
relator, o qual será definido, de comum acordo, entre os quatro repre-
sentantes eleitos.
VI- Qualquer conselheiro nato poderá solicitar à mesa diretora, para que 
seja constituída a comissão de ética, devendo a solicitação ser acatada 
por quorum qualificado (2/3) em plenário. O pedido poderá ser efetuado 
verbalmente ou por escrito, seja em qualquer reunião do COMSAÚDE 
ou fora delas, desde que o conselheiro (ou conselheiros) apresente ar-
gumentos ou fatos que a justifiquem.
VII- As atividades da Comissão de Ética deverão ser fundamentadas 
pelo presente regimento interno e todas as legislações pertinentes.
VIII- A comissão deverá realizar seus trabalhos, a fim de aceitar, ouvir, 
esclarecer, julgar e emitir parecer sobre eventuais situações que possam 
configurar assédio moral, constrangimento, calúnia, ofensas de qualquer 
natureza, desrespeito à ordem e ao andamento dos trabalhos, uso de 
palavras de baixo calão, provocações, discriminação e preconceito, 
além de preservar os princípios básicos de moralidade, ou quaisquer 
outras situações que venham se configurar como falta de decoro pelos 
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membros natos e suplentes.
IX- Uma vez acatada a denúncia, a comissão terá prazo de 30 (trinta) 
dias para avaliar o processo e emitir relatório que deverá constar a defe-
sa do(s) denunciado(s), bem como parecer da comissão quanto ao teor 
da denúncia, sendo pouco relevante, grave, muito grave e gravíssima.
X- A comissão fará o parecer, com base no(s) fato(s) ocorrido(s), infor-
mações por escrito e gravadas, atas, relatórios, depoimentos de teste-
munhas, e-mails, entre outros.
XI- Caberá à comissão encaminhar à mesa diretora um dos seguintes 
pareceres: arquivamento da denúncia, advertência por escrito, suspen-
são (por 02 sessões consecutivas das reuniões ordinárias e de comis-
sões) e exclusão do conselheiro (ou conselheiros).
XII- A exclusão é de caráter irrevogável, ficando o conselheiro impedido 
pelo mandato vigente e pelo mandato subsequente.
XII- Ao(s) denunciado(s) caberá ampla defesa, sendo concedido prazo 
de 30 dias para manifestações oficiais e juntada de documentos que 
sejam pertinentes ao favorecimento do(s) denunciado(s). 
XIV- A comissão poderá requerer o acompanhamento de um represen-
tante do Setor Jurídico ou conciliador com conhecimento em Controle 
Social para prestar auxílio na condução dos trabalhos e encaminhamen-
to das decisões.
XV- Uma vez acatado o pedido de EXCLUSÃO, a entidade representada 
deverá encaminhar outro integrante para substituição.
Art. 20º - Os Conselheiros, representantes da sociedade civil e do gover-
no, são agentes públicos; e o exercício da função de conselheiro exige 
Ética compatível com os preceitos da Constituição Federal, Leis Orgâ-
nicas de Saúde 8.080/90 e 8.142/90, do seu Regimento Interno e da 
Resolução nº 453 do Conselho Nacional de Saúde.

CAPÍTULO IX - DA COMPETÊNCIA DA MESA DIRETORA

Art. 21º- São competências da mesa diretora:
I -Coordenar as reuniões plenárias.
II- Orientar a criação e manutenção de mecanismos para acolher denún-
cia, reivindicação e ou sugestão de entidades, instituições ou qualquer 
pessoa interessada.
III- Encaminhar via secretaria executiva, as questões que lhe forem de-
legadas pelo COMSAÚDE, através de deliberações, resoluções ou tão 
somente, quanto à denúncia, reivindicação e ou sugestão aos organis-
mos competentes, solicitando a tomada de providências cabíveis, comu-
nicando posteriormente à plenária.
IV- Encaminhar para análise, estudos e proposição das comissões, as-
suntos pertinentes, visando subsidiar a apreciação e deliberação em 
plenário.
Art. 22º- São atribuições do Presidente, sem prejuízo de outras funções 
que lhe forem conferidas: 
  I - Em situações excepcionais de natureza emergencial, poderá enca-
minhar decisões de caráter deliberativo, desde que estas sejam delibe-
radas (ad referendum) de pronto na próxima plenária.
II- Representar o COMSAÚDE junto aos órgãos públicos municipais, es-
taduais e federais, sociedade civil, imprensa e esfera jurídica em geral. 
III- Coordenar as reuniões plenárias.
IV- Orientar na criação e manutenção de mecanismos para por em práti-
ca as deliberações emanadas das reuniões plenárias.
V- Convocar as reuniões ordinárias ou extraordinárias.
§ Parágrafo Único- Nenhum conselheiro estará autorizado fazer decla-
rações aos órgãos da imprensa em nome do COMSAÚDE, exceto quan-
do for designado pela presidência, para esta finalidade.
Art. 23º- Ao Vice-Presidente compete substituir o Presidente em suas 
faltas e impedimentos legais e outras funções que lhe forem delegadas. 
Art. 24º- São atribuições do 1° Secretário: 
I- Colaborar com a mesa diretora e demais membros em todos os assun-
tos, conforme solicitação.
II- Dar encaminhamento às deliberações da plenária.
III- Acompanhar e avaliar o andamento das comissões permanentes ou 
transitórias.
IV- Supervisionar o bom funcionamento da Secretaria Executiva.
V- Supervisionar a elaboração das atas das reuniões, bem como manter 
a organização e guarda dos documentos.
Art. 25º- São atribuições do 2° Secretário, substituir o 1° Secretário em 
suas faltas e impedimentos legais e outras funções que lhe forem dele-
gadas.
Art. 26º- O Governo Municipal garantirá autonomia para o funcionamen-
to do COMSAÚDE, proporcionando infraestrutura e recursos necessá-
rios para o pleno exercício de suas funções, com dotação orçamentária 
própria, espaço físico permanente, assessoramento técnico, Secretaria 
Executiva e estrutura administrativa.

Art. 27º- O COMSAÚDE definirá, por deliberação em plenária, sua estru-

tura administrativa e o respectivo quadro de pessoal, conforme preceitos 
da Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUS.
§ Único- O Secretário Executivo do COMSAÚDE será indicado pelo Se-
cretário Municipal de Saúde, devendo sua indicação ser referendada em 
plenário, cabendo ao Presidente a sua nomeação. 
Art. 28º- O exercício da função de conselheiro não será remunerado, 
considerando-se como serviço público relevante. 
§ Único- O COMSAÚDE, através de sua Secretaria Executiva, solicitará 
a dispensa do trabalho de seus conselheiros às suas respectivas em-
presas e instituições, quando necessário, por documento comprobatório 
da presença.

CAPÍTULO X - DOS TRABALHOS

Art. 29º- As sessões constarão de 06 (seis) partes: 
a) Verificar quórum
b)Informe do Secretário de Saúde.
c)Discussão e aprovação das atas (reunião anterior e comissões).
d)Discussão e aprovação das resoluções
e)Informes dos conselheiros. 
f) Discussão e aprovação das matérias constantes da pauta.

Art. 30º- Somente serão discutidos os assuntos constantes da pauta.
§ 1º:Assuntos urgentes ou não contemplados na (extra) pauta (que será 
discutido no último item da pauta) deverão ser submetidos à mesa di-
retora, para apreciação e encaminhamento ao pleno para deliberação.
§ 2º: Os informes serão de no máximo 02 minutos e não caberá discus-
sões sobre os mesmos. 

Art. 31º- Para votação serão observados os seguintes preceitos:
I -A votação será a descoberto e em todos os casos, aprovada por maio-
ria simples do plenário. 
II - Qualquer conselheiro poderá solicitar que seja consignado em ata, 
expressamente o seu voto.
III - Se algum conselheiro requerer, a votação poderá ser nominal, com a 
aprovação da maioria simples.
IV -O Presidente terá direito a voto de qualidade em caso de empate.
V - Encerrada a discussão, ninguém poderá fazer uso da palavra, exceto 
para encaminhar a votação, pelo prazo máximo de 02 (dois) minutos.

Art. 32º- É vedado ao conselheiro envolver-se com propostas, moções, 
protestos ou requerimento de ordem pessoal ou coletiva que não se re-
lacionem diretamente com os problemas de saúde, ou que envolvam 
matérias político-partidárias ou religiosas, durante as sessões.

Art. 33º- Do que se passar na sessão, funcionário da Secretaria Execu-
tiva, sob supervisão do Secretário da mesa diretora, lavrará ata circuns-
tanciada fazendo nela constar:
I - A natureza da sessão, o dia, o horário e o local da sua realização, o 
nome de quem a presidiu, os nomes dos conselheiros presentes, bem 
como aqueles que não compareceram, fazendo constar as devidas justi-
ficativas de ausências, sendo aprovadas ou não pelo pleno.
II - A discussão porventura havida a propósito da ata e votação desta.
III - A pauta.
IV - O resumo das discussões havidas na ordem do dia e os resultados 
das votações.
V - Na íntegra, as declarações de voto.
VI - Por extenso, todas as propostas.

Art. 34º- As decisões serão publicadas nos Jornais do município, site do 
COMSAÚDE e demais órgãos midiáticos, para conhecimento público.

Art. 35º- As deliberações serão operacionalizadas pela Secretaria Mu-
nicipal de Saúde ou órgão responsável do Poder Executivo Municipal.
§ Único- O COMSAÚDE terá a responsabilidade de acompanhar, avaliar 
e fiscalizar a execução dessas deliberações.

Art. 36º- O documento competente para divulgar as decisões do COM-
SAÚDE, para todos os efeitos legais, será a resolução, assinada pelo 
Presidente e 1º Secretário.

Art. 37º- O pleno do Conselho manifestar-se-á por meio de resoluções, 
recomendações, moções e outros atos deliberativos. 
§ 1º - As resoluções serão obrigatoriamente homologadas pelo Gestor 
Municipal de Saúde, em um prazo de 30 (trinta) dias, dando-lhes publi-
cidade oficial. 
§ 2º - Decorrido o prazo mencionado e, não sendo homologada a reso-
lução, nem enviada pelo Gestor Municipal de Saúde justificativa com 
proposta de alteração ou rejeição, a ser apreciada na reunião seguinte, 
as entidades que integram o COMSAÚDE poderão buscar a validação 
das resoluções, recorrendo, quando necessário, ao Ministério Público.
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CAPÍTULO XI - DOS CONSELHOS LOCAIS

Art. 38º- Atendendo ao disposto na Lei Federal nº 4.542/2007 alterada 
pelo Decreto Federal nº 5.600/2013 e as deliberações da 6ª Conferência 
Municipal de Saúde, o COMSAÚDE, através de suas representações, a 
criação de Conselhos Locais de Saúde no município, será:
I- Conforme preceitos da Lei Federal 8.142, de 1990, os Conselheiros 
Locais de Saúde terão composição paritária, sendo 50% (cinquenta por 
cento) dos seus membros representantes de usuários, 25% (vinte e cin-
co por cento) de entidades dos trabalhadores de Saúde, 25% (Vinte e 
cinco por cento) de representantes do Poder Público Municipal, de pres-
tadores de serviços privados conveniados, ou sem fins lucrativos, ads-
tritos em território delimitado por região geográfica, estratificada sócio e 
economicamente.
§ 1º - O número de membros dos Conselhos Locais de Saúde fica es-
tabelecido em 4 (quatro) titulares e 4 (quatro) suplentes por região. Co-
ordenador do Conselho Local deverá ser escolhido por votação entre 
os membros do Conselho Local, tendo direito a voto comum e voto de 
desempate somente nas reuniões dos Conselhos Locais.
§ 2º- Para a implantação dos Conselhos Locais de Saúde deverão ser 
contempladas as áreas de planejamento do município, considerando a 
proporcionalidade de habitantes por região.
II- A escolha dos Conselheiros far-se-á por eleição entre os segmentos 
de trabalhadores e usuários daquela Região e indicação de um membro 
da Secretaria Municipal de Saúde para o segmento de gestor e os pres-
tadores de serviços de Saúde daquela Região indicarão um membro 
para prestador, sendo que a publicação da escolha desses membros 
será feita por edital pelo Conselho Municipal de Saúde.
§ 1º - Nos locais onde não houver representantes de prestadores de 
serviços, a vaga será preenchida por representantes do Poder Público 
Municipal.
§ 2º- Os Conselhos Locais de Saúde deverão ter como espaços para 
reuniões as Unidades Básicas de Saúde ou Centros de Referência em 
Assistência Social (CRAS), ou ainda outros equipamentos públicos que 
possibilitem tais atividades.
§ 3º- As reuniões serão realizadas uma vez por mês a critério de cada 
região, a convocação será critério de cada região Conselho Local. 
§ 4º- Todas as reuniões dos Conselhos Locais de Saúde deverão ser 
registradas em atas, as quais serão encaminhadas as cópias ao COM-
SAUDE.
III - Os Conselhos Locais de Saúde terão caráter consultivo e normativo, 
sendo que as decisões pactuadas entre seus membros serão encami-
nhadas ao Conselho Municipal de Saúde para decisão e deliberação.
§1º - Os Conselhos Locais de Saúde tem como competência:
a) atuar na promoção e fomentação das políticas públicas de saúde e 
operacional na região de atuação;
b) examinar propostas e denúncias de indícios de irregularidades, res-
ponder no seu âmbito a consultas sobre assuntos pertinentes às ações 
e aos serviços de saúde, bem como apreciar recursos a respeito de deli-
berações do Conselho, nas suas respectivas instâncias;
c) acompanhar a implementação das deliberações constantes do relató-
rio das Plenárias dos Conselhos de Saúde.
IV - Os Conselhos Locais de Saúde deverão cumprir todas as determina-
ções do Conselho Municipal de Saúde previstos em lei.

Art. 39º -A eleição dos representantes dos Conselhos Locais de Saúde 
será realizada através de deliberação e resolução do COMSAÚDE;
§ 1º- Os conselhos locais serão regidos conforme o regimento interno do 
COMSAUDE no capitulo XI

Art. 40º - Os membros dos Conselhos Locais de Saúde terão mandato 
igual ao conselho Municipal de Saúde, e sua recondução será até no 
máximo 180 dias; 
§ 1º - Os representantes da comunidade do segmento de usuários que 
integram os Conselhos Locais de saúde deverão residir na área de aten-
dimento do respectivo posto de saúde onde funcione o Conselho Local, 
provado por comprovante residencial e previsto para os membros efeti-
vos e suplentes.
§ 2º - A abrangência dos Conselhos Locais será fixada mediante ato do 
Secretário de Saúde.

Art. 41º - Os conselheiros que deixarem se comparecer a 03 (três) reuni-
ões consecutivas ou 05 (cinco) alternadas, sem justificativas por escrito, 
perderão seus mandatos.
§ Único - As justificativas deverão ser apreciadas pelo Conselho Local 
de Saúde.

Art. 42º - As atividades dos Conselhos Locais de Saúde serão de rele-
vância pública, não sendo remuneradas sob qualquer pretexto.

Art. 43º - As Conferências Locais de Saúde serão convocadas em con-
sonância com a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, pelo 
COMSAÚDE e realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde.

CAPÍTULO XII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 44º- O presente regimento poderá ser modificado por proposta de 
qualquer um dos seus membros, que deverá ser aprovada por maioria 
simples em reunião extraordinária, convocada especialmente para este 
fim, podendo ser modificado em seus artigos ou no seu todo. 

Art. 45º- Os casos omissos, bem como as dúvidas suscitadas na exe-
cução deste regimento, serão decididos por 2/3 (dois terços) quórum 
qualificado dos presentes do COMSAÚDE. 

Art. 46º- Este regimento, aprovado em plenária, homologado pelo Pre-
feito Municipal, entrará em vigor na data da sua publicação. 

Americana, 09 de abril de 2019

JOSE SEBASTIAO DE SOUZA CAMPOS 
Presidente do COMSAUDE

JOSE ANTONIO PEREIRA
1º Secretario do COMSAUDE

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E 
ESGOTO

 

EDITAL DE EXTRATO CONTRATUAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/19

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 684/19

OBJETO: Aquisição de 01 (um) conjunto motobomba de recalque 
do R-13 para o R-14, conforme especificações constantes no termo 
de referência.
CONTRATO: 12/19
CONTRATANTE: Departamento de Água e Esgoto
CONTRATADA: EQUIPE INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA.
VALOR DO CONTRATO: R$ 37.523,00
DATA DA ASSINATURA: 20/03/2019

Americana, 08 de abril de 2019

FERNANDO BRYAN FRIZZARIN
Chefe da Divisão de Administração

 

EDITAL DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/19
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16405//2018

OBJETO:Contratação de empresa especializada de engenharia para 
diagnóstico, fornecimento e integração de soluções para controle e redu-
ção de perdas físicas e aparentes nos centros de reservação R10 e R11 
do município de Americana, assim como apresentação de diagnóstico, 
prognóstico e solução conforme especificações constantes no Termo de 
Referência.

Entrega da documentação e propostas: Até as 10h00 do dia 
30/04/2019 no Setor de Protocolo.
Data da Abertura: 30/04/2019
Início da Sessão Pública: 10h15
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 - Tomada de Preços

Americana, 09 de abril de 2019

FERNANDO BRYAN FRIZZARIN
Chefe da Divisão de Administração
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GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA 
(GAMA)

 
 PORTARIA N° 20, DE 09 DE ABRIL DE 2019 

"Que altera a Portaria 19/2019 e dá outras providências"

Marcos Guilherme, Diretor-Comandante da Guarda Municipal de Ame-
ricana - GAMA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e 
pela Portaria 8.507 de 16/11/2016;   
Considerando o que dispõe a Lei Municipal 6.133 de 1º de fevereiro de 
2018;

R E S O L V E:

I- Alterar o inciso I da Portaria 19/2019, para: excluir, por solicitação, 
o servidor Jediael Luis Leite da Silva (GCM Jediael), matrícula 1.081; 
incluir o servidor Rogério Eufrásio de Santana (GCM Rogério), matrícula 
1.228; e alterar o nome da servidora Josiane Cristina Miqueletti da Silva 
para Josiane Cristina Miqueletti.

II- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, mantendo-se 
as demais disposições da Portaria 19/2019

III- Publicada nesta mesma data na Sede da Guarda Municipal de Ame-
ricana.

Americana, 09 de abril de 2019

MARCOS GUILHERME
DIRETOR - COMANDANTE

_______________________________________________________________
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