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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 

ERRATA

A Prefeitura Municipal de Americana, através da Secretaria de Adminis-
tração, torna público que a Portaria nº 9.528 de 22 de fevereiro de 2019, 
publicada no Diário Oficial do Município em 26/02/2019.

Onde se lê:

I - "Exonerar o servidor comissionado GILBERTO ALVES DE ALMEIDA, 
do cargo de ADMINISTRADOR DE REGIONAL, em 22 de janeiro de 
2019.
Prefeitura Municipal de Americana, aos 29 de fevereiro de 2019."

Leia-se:

I - "Exonerar o servidor comissionado GILBERTO ALVES DE ALMEIDA, 
do cargo de ADMINISTRADOR DE REGIONAL, em 22 de fevereiro de 
2019.
Prefeitura Municipal de Americana, aos 22 de fevereiro de 2019."

Americana, 26 de fevereiro de 2019

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

 

LEI Nº 6.274, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2019

Autor do Projeto de Lei C. M. nº 003/2019 - Poder Executivo - Omar 
Najar. 

"Dispõe sobre a concessão de incentivos financeiros destinados à exe-
cução de projetos culturais, estabelece a reestruturação do Conselho 
Municipal de Cultura e do Fundo de Assistência à Cultura, nos termos 
que especifica, e dá outras providências."

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

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a concessão de incentivos financeiros des-
tinados à execução de projetos culturais e estabelece a reestruturação 
do Conselho Municipal de Cultura e do Fundo de Assistência à Cultura.

CAPÍTULO I
DOS INCENTIVOS FINANCEIROS DESTINADOS À EXECUÇÃO DE 
PROJETOS CULTURAIS

Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder incentivos financei-
ros, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, destinados à execução 
de projetos culturais.

Art. 3º Será publicado edital visando à seleção dos projetos culturais, 
que deverá especificar, no mínimo:

I - os documentos a serem apresentados pelos proponentes;

II - as informações que deverão constar do projeto cultural;

III - as datas, prazos, condições, local e forma de apresentação;

IV - os critérios de seleção e julgamento;

V - o valor previsto para a realização do projeto.

Art. 4º Poderão participar do processo de seleção:

I - pessoas físicas que possuírem domicílio eleitoral no Município de 
Americana por, no mínimo, 2 (dois) anos;

II - pessoas jurídicas que estiverem estabelecidas no Município de Ame-
ricana há, no mínimo, 4 (quatro) anos.

Art. 5º Não poderão participar do processo de seleção:

I - os servidores públicos deste Município, e seus agentes políticos;

II - membros do Conselho Municipal de Cultura, durante o exercício do 
mandato, e no período subsequente de 12 (doze) meses após seu tér-
mino;

III - pessoas que tenham relação de parentesco, consanguíneo ou por 
afinidade, com servidores lotados na Secretaria de Cultura e Turismo ou 
com membros do Conselho Municipal de Cultura;

IV - pessoas que se omitiram a prestar contas de recursos recebidos do 
Fundo de Assistência à Cultura, ou cuja prestação tenha sido julgada 
irregular ou rejeitada;

V - pessoas que tenham sido punidas pelo disposto no inciso IV do art. 
14 desta Lei.

Art. 6º Os projetos a serem apresentados deverão observar as normas 
e requisitos estabelecidos no edital, devendo deles constar o nome e 
brasão da Prefeitura Municipal de Americana, com os seguintes dize-
res: "Projeto patrocinado pela Prefeitura Municipal de Americana, por 
intermédio da Secretaria de Cultura e Turismo, com recursos do Fundo 
de Assistência à Cultura, conforme Lei nº 6.274, de 11 de fevereiro de 
2019".

Art. 7º Os proponentes deverão, ao apresentar o projeto, instruí-lo com, 
no mínimo, 3 (três) orçamentos referentes às despesas necessárias à 
sua execução, ficando vedada a apresentação de documento emitido 
por fornecedor que seja membro do Conselho Municipal de Cultura ou 
que tenha relação de parentesco, consanguíneo ou por afinidade, até o 
primeiro grau, com os componentes do referido colegiado.

Art. 8º A análise, seleção e julgamento dos projetos serão realizados pelo 
Conselho Municipal de Cultura.

Art. 9º Os materiais de divulgação, lançamento e produção de projetos 
financiados com recursos do Fundo de Assistência à Cultura deverão 
veicular o brasão da Prefeitura Municipal de Americana e os dizeres 
mencionados no art. 6 º desta Lei, em letras legíveis.

Art. 10. A produção cultural realizada com recursos do Fundo de Assis-
tência à Cultura e destinada à comercialização deverá, a critério e nas 
condições a serem estabelecidas, em cada caso, pelo Conselho Mu-
nicipal de Cultura, ter seu custo reembolsado total ou parcialmente ao 
Fundo, celebrando-se, para esse fim, o respectivo contrato.

Art. 11. As pessoas físicas ou jurídicas que, na forma desta Lei, recebe-
rem incentivos para a realização de projetos culturais, ficam obrigadas a 
prestar contas dos recursos recebidos ao Conselho Municipal de Cultura 
e à Secretaria de Cultura e Turismo, na forma de decreto a ser expedido 
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pelo Chefe do Poder Executivo.

Art. 12. Caso não seja apresentada a prestação de contas ou se forem 
constatadas irregularidades ou o descumprimento de disposições desta 
Lei, o proponente será notificado para, no prazo de 30 (trinta) dias, sanar 
a omissão ou irregularidade.

Art. 13. Persistindo a omissão ou irregularidade, o proponente será noti-
ficado para, no prazo de 30 (trinta) dias, devolver o numerário recebido, 
no todo ou em parte, com acréscimo de correção monetária, juros mora-
tórios e multa, se o caso.

Art. 14. O descumprimento às obrigações estabelecidas nesta Lei pode-
rá ensejar a aplicação das seguintes penalidades:

I - multa, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor do projeto;

II - suspensão temporária de participação em processos de seleção de 
projetos culturais, pelo prazo de até 5 (cinco) anos;

III - rescisão do contrato e devolução integral do valor recebido para 
execução do projeto, com os acréscimos legais;

IV - impedimento de celebrar contratos ou quaisquer outros instrumen-
tos congêneres com o Poder Público Municipal, que tenham por objeto 
o repasse de recursos financeiros oriundos do Fundo de Assistência à 
Cultura, pelo prazo de até 5 (cinco) anos.

§ 1º As penalidades previstas neste artigo poderão ser aplicadas isolada 
ou cumulativamente.

§ 2º A aplicação das penalidades previstas neste artigo não impede o 
reconhecimento da responsabilidade civil e criminal.

CAPÍTULO II
DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA

Art. 15. O Conselho Municipal de Cultura, instituído pela Lei nº 3.078, 
de 22 de julho de 1997, passa a ser regido pelas disposições desta Lei.

Art. 16. O Conselho Municipal de Cultura fica vinculado à Secretaria de 
Cultura e Turismo, competindo-lhe as seguintes atribuições:

I - colaborar com o Poder Executivo Municipal na formulação e implan-
tação da política cultural;

II - apreciar os projetos culturais que lhe forem encaminhados pela Se-
cretaria de Cultura e Turismo;

III - deliberar sobre projetos culturais a serem financiados pelo Fundo de 
Assistência à Cultura, encaminhando à Secretaria de Cultura e Turismo 
os projetos aprovados, com a planilha de custos e cronograma de libe-
ração de recursos;

IV - acompanhar o desenvolvimento dos projetos e avaliar os resultados;

V - sugerir medidas que visem ao enriquecimento da produção cultural 
do Município;

VI - elaborar seu regimento interno;

VII - eleger seu Presidente e prover os demais cargos previstos em seu 
regimento.

Art. 17. O Conselho Municipal de Cultura constituirá câmaras setoriais, 
para atuar nos segmentos de manifestação cultural a seguir especifica-
dos:

I - dança;

II - literatura;

III - folclore, artesanato, blocos carnavalescos e escolas de samba;

IV - teatro;

V - música;

VI - cinema, vídeo e mídia eletrônica;

VII - artes plásticas.

Parágrafo único. As câmaras setoriais funcionarão como órgãos consul-
tivos do Conselho Municipal de Cultura.

Art. 18. O Conselho Municipal de Cultura será composto por 14 (quator-
ze) membros titulares e respectivos suplentes, indicados pelos seguintes 
órgãos ou segmentos:

I - 2 (dois) representantes da Secretaria de Cultura e Turismo;

II - 1 (um) representante da Secretaria de Negócios Jurídicos;

III - 1 (um) representante da Secretaria de Educação;

IV - 1 (um) representante da Secretaria de Fazenda;

V - 1 (um) representante da Unidade de Desenvolvimento Econômico da 
Secretaria de Planejamento;

VI - 1 (um) representante da Unidade de Juventude da Secretaria de 
Esportes;

VII - 1 (um) representante da câmara setorial de dança;

VIII - 1 (um) representante da câmara setorial de literatura;

IX - 1 (um) representante da câmara setorial de folclore, artesanato, blo-
cos carnavalescos e escolas de samba;

X - 1 (um) representante da câmara setorial de teatro;

XI - 1 (um) representante da câmara setorial de música;

XII - 1 (um) representante da câmara setorial de cinema, vídeo e mídia 
eletrônica;

XIII - 1 (um) representante da câmara setorial de artes plásticas.

§ 1º O Secretário de Cultura e Turismo é membro nato do Conselho.

§ 2º Os representantes enumerados nos incisos I a VI deste artigo serão 
indicados pelas respectivas Secretarias ou Unidades Municipais, permi-
tida a substituição a qualquer tempo.

§ 3º Os representantes enumerados nos incisos VII a XIII deste artigo 
serão indicados em assembleia realizada com os membros das câmaras 
setoriais.

Art. 19. Os membros do Conselho exercerão o mandato por 12 (doze) 
meses, podendo ser reconduzidos uma única vez.

Art. 20. Após conclusão do mandato, os representantes indicados na for-
ma dos incisos VII a XIII do art. 18 desta Lei ficarão impedidos de exercer 
a representação por um período de 12 (doze) meses.

Art. 21. Os membros do Conselho Municipal de Cultura não serão remu-
nerados pelo exercício de suas atribuições, sendo suas funções consi-
deradas de relevante interesse público.

CAPÍTULO III
DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À CULTURA

Art. 22. O Fundo de Assistência à Cultura, instituído pela Lei nº 3.078, de 
1997, passa a ser regido pelas disposições desta Lei.

Art. 23. O Fundo de Assistência à Cultura fica vinculado à Secretaria de 
Cultura e Turismo, sendo constituído de recursos oriundos:

I - da arrecadação de preços públicos cobrados pelo uso de próprios 
municipais administrados pela Secretaria de Cultura e Turismo;

II - da arrecadação de preços públicos cobrados pelo uso de equipamen-
tos pertencentes à Unidade de Cultura, quando cedidos a particulares;

III - da arrecadação de preços públicos cobrados em apresentações a 
particulares, realizadas pela Orquestra Sinfônica ou Banda Municipal;

IV - da arrecadação advinda da cobrança de ingressos em espetáculos 
artísticos ou culturais, promovidos pela Secretaria de Cultura e Turismo;

V - do recolhimento de multas relativas ao atraso na devolução de livros 
da Biblioteca Municipal;

VI - da arrecadação de preços públicos cobrados pelos serviços de re-
prografia prestados pela Biblioteca Municipal, Casa de Cultura Hermann 
Müller e Escola Municipal de Música Heitor Villa-Lobos;

VII - de doações ou legados;

VIII - de subvenções ou auxílios de entidades de qualquer natureza;

IX - de recursos oriundos do reembolso dos custos de produções cul-
turais realizadas com recursos do Fundo de Assistência à Cultura, nos 
termos do art. 10 desta Lei;

X - das verbas consignadas para esse fim em dotações orçamentárias;

XI - de outras verbas, que lhe sejam destinadas por lei.
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 Art. 24. Os recursos do Fundo de Assistência à Cultura serão destinados 
às seguintes finalidades:

I - desenvolver, incentivar e contribuir para a manutenção das atividades 
culturais do Município;

II - promover ou incentivar festivais, concursos, exposições, desfiles e 
eventos que envolvam atividades culturais;

III - contribuir ou facilitar, aos munícipes, os meios de acesso às fontes 
de cultura;

IV - selecionar valores humanos locais, individual ou coletivamente, 
apoiando, valorizando e difundindo suas produções culturais;

V - preservar os bens materiais e imateriais do patrimônio artístico, cul-
tural e histórico do Município;

VI - conceder prêmios nas promoções ou produções previstas nos inci-
sos II e IV deste artigo;

VII - custear despesas com os trabalhos que visem à elevação da arte 
e da cultura;

VIII - contratar serviços profissionais para elaboração de projetos;

IX - fornecer meios, quando necessários e possíveis, para participação 
de artistas em festivais, cursos, concursos, seminários e semanas come-
morativas de âmbito intermunicipal, estadual, nacional ou internacional.

Art. 25. Os recursos oriundos da arrecadação de preços públicos, ingres-
sos e multas previstos nos incisos I a VI do art. 23 desta Lei, deverão ser 
destinados, na proporção máxima de 50% (cinquenta por cento), à ma-
nutenção dos espaços públicos ou equipamentos geradores da receita.

Art. 26. Fica vedado o repasse de recursos financeiros do Fundo de 
Assistência à Cultura ao desenvolvimento de projetos por quaisquer dos 
membros do Conselho Municipal de Cultura.

Art. 27. O Fundo de Assistência à Cultura será administrado pelo Secre-
tário de Cultura e Turismo ou por gestor por ele indicado, a ser nomeado 
dentre os servidores lotados na respectiva Secretaria.

Art. 28. Será designado, pelo Secretário de Cultura e Turismo, servidor 
responsável pela execução dos serviços administrativos do Fundo de 
Assistência à Cultura.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 29. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por 
conta da dotação orçamentária nº 02.08.04.3390.2032.

Art. 30. O Conselho Municipal de Cultura deverá elaborar seu regimento 
interno, nos termos desta Lei, encaminhando-o ao Chefe do Poder Exe-
cutivo, para a edição do decreto correspondente.

Art. 31. O Poder Executivo poderá regulamentar a presente Lei, no que 
couber.

Art. 32. Ficam revogadas as Leis nº 3.686, de 8 de julho de 2002, e nº 
6.046, de 18 de julho de 2017.

Art. 33. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Americana, ao 11 de fevereiro de 2019.

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.

Ref. Prot. PMA nº 67.498/2018

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 12.167, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2019

"Altera o Decreto nº 10.401, de 18 de outubro de 2013, na forma que 

especifica, e dá outras providências."

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

Considerando o disposto na Lei n° 6.260, de 21 de dezembro de 2018;

Considerando o que consta do procedimento administrativo PMA nº 
58.524/2013,

D E C R E T A :

Art. 1º Os arts. 1º, 2° e 3º do Decreto nº 10.401, de 18 de outubro de 
2013, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º Fica autorizado o fechamento do loteamento denominado 'Jardim 
Pau Brasil', situado na Rua Carioba, esquina com as Avenidas Europa 
e Lírio Corrêa, no Bairro Carioba, nesta cidade, compreendendo a área 
superficial fechada de 140.767,54m² (cento e quarenta mil e setecentos 
e sessenta e sete metros quadrados e cinquenta e quatro centímetros 
quadrados) conforme projeto aprovado constante do processo adminis-
trativo protocolizado sob n° 58.524, de 03 de outubro de 2013."

"Art. 2º Fica outorgada à Associação dos Moradores do Loteamento Re-
sidencial Jardim Pau Brasil, inscrita no C.N.P.J. sob n° 19.055.647/0001-
49, registrada sob n° 3.385, no livro "A", de 15 de julho de 2013, do Re-
gistro Civil das Pessoas Jurídicas desta Comarca, e inscrita no Cadastro 
de Atividades sob n° 88.828, a permissão de uso a título precário das 
áreas públicas abaixo relacionadas, situadas no loteamento de que trata 
o artigo anterior:

I - Sistema de Lazer "A", denominado Dora Benencase Laronga, cadas-
trado sob n° 15.0188.0100.0000, compreendendo área superficial de 
1.249,80m² (um mil, duzentos e quarenta e nove metros quadrados e 
oitenta centímetros quadrados), circundado pela Rua Nicola Fiore;

II - parte do Sistema de Lazer "B", cadastrado sob n° 15.0201.0200.0000, 
compreendendo área superficial de 945,15m² (novecentos e quarenta e 
cinco metros quadrados e quinze centímetros quadrados), com frente 
para a Rua Cynthia Américo;

III - Sistema de Lazer "D", cadastrado sob n° 15.0203.0250.0000, com-
preendendo área superficial de 2.027,48m² (dois mil e vinte e sete me-
tros quadrados e quarenta e oito centímetros quadrados), com frente 
para a Rua Cynthia Américo;

 IV - parte do Sistema de Lazer "E", cadastrado sob n° 15.0198.0200.0000, 
compreendendo área superficial de 667,57m² (seiscentos e sessenta e 
sete metros quadrados e cinquenta e sete centímetros quadrados), com 
frente para a Rua Cynthia Américo;

V - Sistema de Lazer "H", cadastrado sob n° 15.0206.0400.0000, com-
preendendo área superficial de 11.125,53m² (onze mil, cento e vinte e 
cinco metros quadrados e cinquenta e três centímetros quadrados), com 
frente para a Rua Gildo Boer;

VI - Rua 01, Rua 02, Rua José Paciulli, Rua Vitalina de Jesus Boraschi, 
Rua Valdomiro Mineiro, Rua 06, Rua Nicola Fiore, Rua Antonio Bertalia, 
Rua Cynthia Américo, Rua Tercília Bortoletto Sacilotto e Rua Gildo Boer, 
compreendendo área superficial de 44.638,21m² (quarenta e quatro mil, 
seiscentos e trinta e oito metros quadrados e vinte e um centímetros 
quadrados)."

"Art. 3º Em compensação pela permissão de uso das áreas públicas 
identificadas no artigo anterior, nos termos da legislação pertinente, a 
permissionária deverá executar de forma permanente e mediante prévia 
autorização da Prefeitura, o seguinte:

I - serviços de poda e manutenção de árvores;
II - remoção de lixo e resíduos sólidos em geral até a(s) área(s) de re-
colhimento, situada(s) na parte externa do loteamento e determinada(s) 
pela Prefeitura;
III - manutenção das vias de circulação;
IV - manutenção dos serviços elétricos e de iluminação pública;
V - manutenção da segurança pública dentro dos limites do loteamento 
fechado;
VI - quaisquer outras obras ou serviços determinados pela Prefeitura 
Municipal.

§ 1° A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos fica incumbida de aprovar 
e fiscalizar as obras e serviços de manutenção dos bens públicos que 
estejam sob a responsabilidade da permissionária.

§ 2º Pela utilização das áreas públicas descritas nos incisos I a V do 



4 Diário oficial Americana, quarta-feira, 27 de fevereiro de 2019

artigo anterior, a permissionária deverá pagar à Prefeitura Municipal, na Unidade de Gestão Financeira ou na rede bancária, por meio de guias, 
carnês ou boletos com código de barras, preço público anual no valor de R$ 9.749,43 (nove mil, setecentos e quarenta e nove reais e quarenta e 
três centavos).

§ 3º O valor do preço público será atualizado, anualmente, seguindo a variação da Unidade Fiscal do Estado de São Paulo (UFESP).

§ 4° O preço público estipulado no § 2º deste artigo poderá ser parcelado em 12 (doze) prestações mensais, com vencimento no dia 15 (quinze) de 
cada mês.

§ 5° Fica concedido desconto de 10% (dez por cento) sobre o valor do preço público, se o pagamento for realizado de uma só vez, até a data de 15 
(quinze) de março de cada exercício financeiro."

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo efeitos a 1º de janeiro de 2019.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Americana, ao 1º de fevereiro de 2019.

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.

OMAR NAJAR
Prefeito Municipal

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

ALEX NIURI SILVEIRA SILVA
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

 

PORTARIA Nº 9.532, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2019

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

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

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

RESOLVE:

Art. 1º Fica o servidor público Francisco de Assis Pedro, matrícula nº 12027, RG/SSP/SP nº 28713826, CPF/MF nº 191.669.888-37, CNH nº 
03928244570, autorizado a dirigir veículos oficiais ou que estejam à disposição do Município de Americana, exclusivamente para atividades especí-
ficas de suas funções, prestadas ao Serviço Público Municipal.

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

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

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

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração. 

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

 

DECRETO Nº 12.169, DE 5 DE FEVEREIRO DE 2019

"Regulamenta, a Lei nº 4.967, de 17 de março de 2010, que "Autoriza o Poder Executivo a instituir o programa "Adote uma Nascente" no Município 
de Americana 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, incisos II e V, da Lei Orgânica do Município;

Considerando a Lei nº 4.967, de 17 de março de 2010 autorizou o Poder Executivo a instituir o programa "Adote uma Nascente,

D E C R E T A :

Art. 1º Fica instituído no âmbito do Município de Americana o programa de preservação ambiental denominado "Adote uma Nascente".

Art. 2° A adesão ao programa será franqueada a pessoas físicas e jurídicas interessadas em contribuir para a preservação do meio ambiente, me-
diante a promoção da recuperação de nascentes existentes em áreas públicas degradadas, bem como da preservação daquelas que se mantêm 
intactas.

Art. 3º Os interessados em participar do programa deverão protocolar requerimento dirigido ao senhor Prefeito Municipal contendo:

I - a identificação da área onde se encontra a nascente;
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II - a descrição das ações que deverão ser executadas para a recuperação ambiental da área, bem como para a sua posterior preservação e manu-
tenção, inclusive aquelas necessárias para prevenir a ocorrência de incêndios e evitar a erosão na área de preservação permanente;

III - proposta de sinalização do local.

Art. 4º Com o requerimento o interessado deverá apresentar:

I - projeto completo de recuperação ambiental, que atenda ao disposto no artigo 3º da Lei nº 4.967/2010, elaborado por profissional habilitado; jun-
tamente com a respectiva ART;

II - memorial descritivo dos serviços e obras que serão executados no local;

III - cópias dos documentos de constituição e representação legal da pessoa jurídica ou de identificação pessoal e comprovante de endereço da 
pessoa física, conforme o caso.

Art. 5º O pedido deverá ser analisado pela Secretaria de Meio Ambiente, que fará a vistoria do local e emitirá parecer conclusivo.

§ 1º Antes da emissão do parecer, a Secretaria poderá solicitar que o interessado promova as alterações que entender necessárias no projeto e no 
memorial descritivo, bem como que apresente novas informações ou documentos.

§ 2º Cumpridas as formalidades estabelecidas no presente decreto, os técnicos da Secretaria apresentarão seu parecer, para a decisão do senhor 
Secretário de Meio Ambiente.

§ 3º Da decisão que indeferir a pretensão do interessado caberá recurso dirigido ao senhor Prefeito Municipal.

Art. 6º O interessado que tiver seu pedido deferido pelo Poder Público deverá, antes de iniciar qualquer atividade no local, assinar o "Termo de Com-
promisso de Preservação Ambiental", cuja minuta se encontra no "Anexo" que integra o presente decreto.

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

Prefeitura Municipal de Americana, aos 5 de fevereiro de 2019.

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.
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DECRETO Nº 12.169, DE 5 DE FEVEREIRO DE 2019. 
 

ANEXO 
MINUTA DE TERMO DE COMPROMISSO 

 
“TERMO DE COMPROMISSO DE PRESERVAÇÃO 
AMBIENTAL QUE ASSUME ________________, VISANDO À 
PRESERVAÇÃO DE NASCENTE LOCALIZADA EM ÁREA 
PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE AMERICANA” 
 

Pelo presente TERMO DE COMPROMISSO DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL, 
_______________________, (...qualificar...), assume, na forma das cláusulas que compõem o presente 
instrumento, o compromisso de promover a [recuperação e/ou preservação ambiental] da nascente localizada 
na área pública cadastrada sob nº______, localizada na ___________, com a seguinte descrição: 
 
[descrever a área com todas as suas características] 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  
 
O signatário compromete-se a promover, por sua conta e sob sua responsabilidade, todas as ações necessárias 
para a recuperação e preservação da nascente localizada na área pública acima descrita e do seu entorno, 
conforme projeto e memorial descritivo aprovados pela Secretaria de Meio Ambiente do Município de 
Americana, nos autos do processo administrativo PMA nº ______/ ____. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DO SIGNATÁRIO 
 
Por força do compromisso ora assumido, o signatário obriga-se a: 
 
I – executar todas as obras e serviços necessários para a recuperação da nascente e da área no seu entorno, 
respeitando todas as normas e regulamentos expedidos pelos órgãos ambientais; 
 
II – delimitar fisicamente a área a ser preservada e adotar as medidas necessárias para impedir o uso indevido 
e não autorizado dos bens ambientais ali existentes, bem como o descarte irregular de lixo e outros resíduos 
no local; 
 
III –recompor da cobertura vegetal da área, de acordo com o projeto de recuperação ambiental aprovado pela 
Secretaria de Meio Ambiente; 
 
IV – manter a área sempre limpa e livre de resíduos, bem como executar os serviços de manutenção 
necessários para preservar a integridade da nascente e o escoamento natural da água vertida; 
 
V – executar os serviços necessários à prevenção contra os riscos de incêndio e erosão do solo na área sob a 
sua responsabilidade; 
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VI – impedir a ocorrência de ações que possam causar degradação ambiental, encaminhando imediatamente 
as denúncias ao órgão competente; 
 
VII – solicitar prévia e expressa autorização da Secretaria de Meio Ambiente para executar qualquer 
intervenção na área de preservação, que não tenha sido prevista no projeto original; 
 
Parágrafo único. – Caberá, ainda, ao signatário impedir, nos limites da área sob sua responsabilidade: 
 
I – o lançamento canalizado de galerias de águas pluviais; 
 
II – o lançamento de efluentes domésticos e industriais; 
 
III – a execução, no local, de obra que importe edificação de qualquer espécie; 
 
IV – a retirada de espécies arbóreas em desacordo com o estabelecido no plano de recuperação aprovado pela 
Secretaria de Meio Ambiente; 
 
V – o plantio de espécies exóticas; 
VI – o acesso e a criação de animais. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA  
O presente termo terá vigência pelo período de cinco anos, contados da data da sua assinatura, podendo ser 
renovado por iguais períodos, sucessivamente, desde que os compromissos assumidos continuem sendo 
regularmente cumpridos pelo signatário, mediante a assinatura de termo de aditamento. 
 
O Signatário poderá se liberar dos compromissos assumidos mediante comunicação escrita dirigida ao 
Secretário do Meio Ambiente, com antecedência mínima de trinta dias. 
 
E por estar de acordo com todas as condições aqui estabelecidas, assina o presente em três vias de igual teor, 
com a expressa anuência da Secretaria de Meio Ambiente. 
Americana, ........ 
_________________________       
 nomenomenomenome 
De acordo: 
_________________________ 
Secretaria de Meio ambiente 
      nomenomenomenome 
              Secretário  

Prefeitura Municipal de Americana, aos 5 de fevereiro de 2019. 
 

 Publicado na mesma data na 
Secretaria de Administração. 

 

Omar Najar 
Prefeito Municipal 

 
José Eduardo da Cruz Rodrigues Flores  
Secretário Municipal de Administração 

Interino 

                     Alex Niuri Silveira Silva 
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos 

 

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

ALEX NIURI SILVEIRA SILVA
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
 

UniDaDe De fiscalização, licenciamento ambiental e Projetos

NOTIFICAÇÃO

Pelo presente ficam notificados os requerentes abaixo relacionados dos resultados das análises dos recursos interpostos nos referidos procedimen-
tos administrativos

Nome/Razão Social
Unidade de Fiscalização, Licenciamento Ambiental e Projetos

Assunto/Infração Protocolo Recurso Situação

Indeferido

IndeferidoOvidio Luiz Marcio

Bruno Fernandes de Siqueira Propaganda irregular

Poluição Sonora

876/2019

5.265/2019

61.948/2018

60.936/2018

66.461/2018

Indeferido

Indeferido

Indeferido

1.737/2019 Indeferido

Bruno Giuliani

Diana Pereira Saldanha Quirino

Ronaldo Moreira

Poluição Sonora

Induzir árvore ao secamento

Poda excessiva de árvore

Valdinéia Nunes da Cunha Ribeiro Poluição Sonora

Americana, 26 de fevereiro de 2019

CÍCERO APARECIDO MOURA DE JESUS
Subsecretário UFLAP - CREA: 5060150194

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE AMERICANA
 

PORTARIA N° 01/2019

Sr. Sérgio Luis Mancini, Diretor Presidente da Fundação de Saúde do Município de Americana, usando das atribuições que lhe são conferidas por 
lei e, considerando o disposto no inciso IV do artigo 3.º da Lei Federal nº 10.520/02 e, considerando da equipe de apoio ao pregoeiro da FUSAME 
resolve:

Manter o pregoeiro da FUSAME, constituído pela portaria 01/2018, e designar os seguintes membros para compor a equipe de apoio:

Pregoeiro:  Sidnei de Andrade.

Equipe de Apoio:  Letícia Cristina Silveira Costa Brito, Antonio Fernando Klinke Filho, Marcelo Dias Ferreira Neves, Dirlei Irvom Azzi, Juliana Bento 
de Andrade, Amanda Cassetário, Luciene Antunes Francischangelis e Vanessa Muniz Da Silva.

O Senhor Sidnei de Andrade atuará na função de pregoeiro da FUSAME e os demais como membros da equipe de apoio ao pregoeiro.

Os serviços serão prestados a titulo gratuito e considerados de relevância para a Fundação.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e ficam canceladas as disposições em contrário.

Americana, 26 de fevereiro de 2019.

SR. SERGIO LUIS MANCINI
Presidente da FUSAME

 

PORTARIA N° 02/2019

Sérgio Luis Mancini, Diretor Presidente da Fundação de Saúde do Município de Americana, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei e, 
considerando o disposto no parágrafo quarto do artigo 51 da Lei Federal n.° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n.° 8.883/94 e, considerando o que 
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consta no processo administrativo n° 000.307/19, relativo à alteração da 
Comissão Permanente de Licitações, resolve nomear:

Presidente da Comissão Permanente de Licitação:  Antonio Fernando 
Klinke Filho.

Membros da Comissão Permanente de Licitação:  Neli Regina Sarti, Sid-
nei de Andrade, Amanda Cassetário, Dirlei Irvom Azzi, Juliana Bento de 
Andrade, Letícia Cristina Silveira Costa Brito, Luciene Antunes Francis-
changelis, Marcelo Dias Ferreira Neves e Vanessa Muniz da Silva.

Os serviços serão prestados a título gratuito e considerados de relevân-
cia para a Fundação.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e ficam cancela-
das as disposições em contrário.  

Americana, 26 de fevereiro de 2019.

SR. SERGIO LUIS MANCINI
Presidente da FUSAME

_________________________________________________________
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