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Diário oficial

SECRETARIA DE SAÚDE

UniDaDe De Vigilância em SaúDe

 
PUBLICAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

A Unidade de Vigilância em Saúde de Americana, no uso de suas atribui-
ções previstas na Lei Estadual nº 10.083/98 que dispõe sobre o Código 
Sanitário e em face da municipalização das ações de Vigilância Sanitá-
ria, leva ao conhecimento do público em geral:

COMUNICADO: DEZEMBRO/2018
Estabelecimentos Relacionados à Saúde: 

A - Licença de Funcionamento Inicial
Proc. 6.884/18 VISA Unimed de Santa Bárbara d'Oeste e Americana 
Participações S/A
RT: Marcicele Roberta Martignago CRBM: 12044
RTS: Suellen Mayre Hayashida da Silva CRBM: 18498
Proc. 61.200/18 José Eduardo Farias Martins
RT: José Eduardo Farias Martins CRM: 107883
Proc. 66.336/18 Pilar Organizações Eireli
Proc. 66.337/18 VISA Pilar Organizações Eireli
Proc. 75.364/18 JEF Martins Clínica Médica Eireli
RT: José Eduardo Faria Martins CRM: 107883
Proc. 54.637/17 Andrade e Ribeiro Comércio de Produtos Alimentícios 
Ltda
Proc. 62863/18 Andrade e Ribeiro Comércio de Produtos Alimentícios 
Ltda
Proc. 22.528/18 Adilson Augusto Leite Junior
Proc. 66.909/18 Panificadora Santa Sara Kali Ltda
Proc. 66.042/18 Panificadora Santa Sara Kali Ltda
Proc. 70.998/18 Clínica Médica Nascimbem Ltda
RT: José Luiz Nascimbem CRM: 25519
Proc. 65.923/18 Drogaria TodoDia ireli EPP 
RT: Leidilaine Petinatti Facioli de Almeida CRF: 60174
RT: Clayton Christiano Terci CRF: 87491
Proc. 68.846/18 Jaqueline Pantano
Proc. 79.142/18 Gilberto da Costa Cardoso
Proc. 79.145/18 Carolina Lopes Bertie 
RT: Carolina Lopes Bertie CRF: 31401
Proc. 79.149/18 Daniele Dias Camacho Scorisa 
RT: Daniele Dias Camacho Scorisa CRF: 75407
Proc. 55.908/18 Escola de Educação Infantil Moranguinho Ltda ME
RT: Karina Servija Garcia N/A
Proc. 4.912/14 Quality Lar Para Idosos Eireli
RT: Mariane Lopes da Luz Arcas COREN: 409349
Proc. 51.250/18 Nemézio Camargo Barbosa Júnior & Cia Ltda
RT: Juliana Maraldi CRF: 58829
Proc. 67.787/18 SD Comércio de Roupas Ltda
Proc. 73.481/18 Escola Polaris de Educação Infantil Ltda
RT: Monica Cristina de Souza Segura N/A
Proc. 21.037/18 Edificio Residencial Jida
RT: Fabio Luis Hervatin CREA: 5069718408
Proc. 21.083/18 Condomínio Edifício Solar de São Gabriel
RT: Fabio Luis Hervatin CREA: 5069718408
Proc. 23.119/18 Pague Menos Com. de Prod. Alimentícios Ltda.
RT: Fabio Luis Hervatin CREA: 5069718408
Proc. 48.225/18 Hotel Vale Boa Vista Ltda.
RT: Gracielle Fernandes de Souza CRQ: 04470443

B - Renovação de Licença de Funcionamento
Proc. 41.112/18 Nivaldo José Scuro
RT: Nivaldo José Scuro CRO: 28271
Proc. 49.349/18 A2H Clínica Médica Ltda. ME
RT: Ana Paula Bachin da Silva Rosa de Souza CRM: 103586
RTS: Amanda Molina D. de Camargo CRFA: 16176

RTS: Humberto Luis Rosa de Souza CRM: 115369
Proc. 57.688/18 Grace Adad Mirandola
RT: Grace Adad Mirandola CRO: 54343
Proc. 69.445/18 Storage Administração de Imóveis Ltda.
RT: Laudinor Gonçalves da Silva CRQ: 04308211
Proc. 37.759/17 Uroclínica S/S Ltda.
RT: José Lourenço Jorge Alvarenga CRM: 67402
RTS: Andre Aita Santos CRM: 123409
RTS: Deise Emilia Klavin Alvarenga CRM: 0037744
Proc. 76.342/17 Anna Carolina Rossi Baldin
RT: Anna Carolina Rossi Baldin CRO: 74911
Proc. 21.051/18 Condomínio Parque Residencial Violetas
RT: Fabio Luis Hervatin CREA: 5069718408
Proc. 22.067/18 Centro de Orientação Humana São Domingos
RT: Paulo Cezar Zanini Gonçalves CRO: 21021
Proc. 26.953/18 Condomínio Edifício Solar do Planalto
RT: Fabio Luis Hervatin CREA: 5069718408
Proc. 56.994/18 Godoi & Gonçalves Radiologia Ltda.
RT: Patrícia Elena Buck de Godoi CRO: 91354
Proc. 63.786/18 Tomiko Nakano Oda
RT: Tomiko Nakano Oda CRO: 20508
Proc. 63.787/18 Geraldo Tsuyoshi Oda
RT: Geraldo Tsuyoshi Oda CRO: 20259
Proc. 65.149/18 MS Papa & Salioni Odontologia Ltda.
RT: Silmara Elena Papa Pellizoni CRO: 34792
Proc. 65.150/18 Silmara Elena Papa Pellizoni 
RT: Silmara Elena Papa Pellizoni CRO: 34792
Proc. 69.438/18 Crescer Com Saúde Serviços Médicos Ltda.
RT: Kelencristina Thomaz Trotti CRM: 85874
Proc. 48.203/18 Drogaria TodoDia Eireli EPP
RT: Claudemir Gomes de Oliveira CRF: 61658
RTS: Juliana Machado Amstalden CRF: 25696
Proc. 42.707/18 Vacinar Clínica de Vacinação S/S Ltda. 
RT: Artemis Kilaris CRM: 59819
RTS: Ethel Lacava COREN: 21627
RTS: Franciele dos Santos da Silva COREN: 322958
Proc. 76.733/18 Emílio Badan Neto 
RT: Emílio Badan Neto CRM: 56062
Proc. 18.131/18 W.G.E Asses. Em Medicina, Higiene e Segur. Ocupa-
cional Ltda. EPP
RT: Eraldo Luiz Françozo CRM: 67211-4
Proc. 79.895/18 Prato Fino Mogi Guaçi Refeições Ltda. EPP
RT: Tamires de Angelo Candido CRN: 38014
Proc. 25.081/18 Sociedade Recreativa Dançante Veteranos de Ameri-
cana
Proc. 23.120/18 Condomínio Edifício Itaparica
RT: Fabio Luis Hervatin CREA: 5069718408
Proc. 23.121/18 Edifício Residencial Renoir
RT: Fabio Luis Hervatin CREA: 5069718408
Proc. 77.397/18 Condomínio Industrial Dona Ines
RT: Fabio Luis Hervatin CREA: 5069718408
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Proc. 77.401/18 Condomínio Palazzo Uno
RT: Fabio Luis Hervatin CREA: 5069718408

C - Alteração de Endereço e Razão Social
Proc. 61.208/18 Mariana Gelmini Nascimbem
RT: Mariana Gelmini Nascimbem CRO: 88049

D - Alteração de Endereço
Proc. 61.202/18 Eliane Avólio Siqueira
RT: Eliane Avólio Siqueira CRM: 46.721
Proc. 61.205/18 Natália Giovannetti Moliterno
RT: Natália Giovannetti Moliterno CRO: 85330
Proc. 61.206/18 Sérgio Paschoalick Catherino
RT: Sérgio Paschoalick Catherino CRM: 41126
Proc. 75.272/18 VISA Aline Cristina Botasso
RT: Aline Cristina Botasso CRP: 06/131827
Proc. 69.296/16 Espaço Vida Nova Assistência a Dependentes Químicos Ltda. ME
RT: Fernando de Gaspari CRP: 06/77052
Proc. 56.082/18 Marilene da Conceição Malta
RT: Marilene da Conceição Malta CRM: 31404

E - Assunção de Responsável Técnico/Substituto
Proc. 75.885/18 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Americana
RT: Alessandra Miquelotti Ferrareti CRFA: 2/15138
RTS: Carolina Souza da Silva CRFA: 2/20429

F - Alteração de Razão Social
Proc. 32.429/18 Marka Clínica Odontológica Eireli
RT: Karina Melara Zachini Parise CRO: 59681

G - Alteração de Responsável Legal
Proc. 42.000/18 Associação Beneficente Samaritano
RT: Mauro Villa Real CRM: 64692

ANTONIO DONIZETI BORGES
Subsecretário Vigilância em Saúde

 

 
PUBLICAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

A Unidade de Vigilância em Saúde de Americana, no uso de suas atribuições previstas na Lei Estadual n.º 10.083/98 que dispõe sobre o Código 
Sanitário e em face da municipalização das ações de Vigilância Sanitária, leva ao conhecimento do público em geral: 

COMUNICADO: DEZEMBRO/2018
Estabelecimentos Relacionados à Saúde: 

A - Baixa de Responsável Técnico/Substituto
Proc. 75.884/18 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Americana
RT: Denise de Souza Oliveira CRFA: 219345
Proc. 76.387/18 Espaço Vida Nova Assistência a Dependentes Químicos Ltda.
RT: Renata Rizzo Barbosa Moreira CRP: 06/137265
Proc. 76.050/18 Drogaria Gomes Ltda. EPP
RT: Mirna Marta Sanches de Souza
Proc. 77.399/18 Viação Princesa Tecelã Transportes Ltda.
RT: Fabio Luis Hervatin CREA: 5069718408
Proc. 77.234/18 Cavicchiolli, Silveira & Cia Ltda.
RTS: Aline Romano Mazetto 
Proc. 77.236/18 Cavicchiolli, Silveira & Cia Ltda.
RTS: Aline Romano Mazetto
Proc. 77.239/18 Cavicchiolli, Silveira & Cia Ltda.
RTS: Aline Romano Mazetto
Proc. 79.896/18 Prato Fino Mogi Guaçi Refeições Ltda. EPP
RT: Meire Alessandra Manganellide Noronha CRN: 40109
Proc. 81.064/18 Drogaria TodoDia Eireli EPP
RTS: Bruno Matano Matos CRF: 55433

B - Cancelamento e Arquivamento de Licença de Funcionamento/CEVS
Proc. 78.845/18 Ronaldo César Ortolano
Equipamento RX.Odontológico: Funk RX10/Série: 3400/ 60KVP 10MA
RT: Ronaldo César Ortolano CRO: 38409
Proc. 78.638/18 Camila Bueno Trindade
Proc. 79.038/1 Ana Luiza Chegatti 
Proc. 76.566/18 Biscoitão Padaria e Confeitaria Ltda.
Proc. 80.723/18 Andreia da Silva Vieira Caôn

C - Ciência de Arquivamento de Auto de Infração 
Proc. 35.885/18 Panificadora e Doçaria Maryara Ltda. - A.I 10132/UVISA de 09/05/18

D - Ciência de Auto de Imposição de Penalidade de Multa - 10 dias
Proc. 34.281/18 Alexandre Francisco Cardoso - AIPM nº 0270/UVISA de 02/08/2018
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ANTONIO DONIZETI BORGES
Subsecretário Vigilância em Saúde 

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
  

EDITAL DE EXTRATO CONTRATUAL

PROCESSO: 12.088/18
MODALIDADE: Dispensa de Licitação Art. 24, Inciso II, Lei 8.666/93.

OBJETO: Prestação de serviços técnicos de elaboração e apresentação de defesa e recursos, com acompanhamento até trânsito em julgado do 
processo nº TC-1.777-/989/17 que versa sobre as contas anuais do DAE relativas ao exercício de 2017, em trâmite no Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo.
CONTRATO: 32/18
CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 
CONTRATADA: JULIO MACHADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
VALOR DO CONTRATO: R$ 6.800,00
DATA DA ASSINATURA: 06/12/18
VIGÊNCIA: 24 (vinte e quatro) meses

Americana, 21 de dezembro de 2018

FERNANDO BRYAN FRIZZARIN
Chefe da Divisão de Administração

 

SECRETARIA DE FAZENDA
 

UniDaDe De arrecaDação

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 032/2018

A Secretaria de Fazenda do Município de Americana, na forma do inciso IV do artigo 238 da Lei Municipal 4.930, de 24 de dezembro de 2009, 
considerando que os munícipes abaixo relacionados se encontram em lugar incerto e não sabido, os NOTIFICA que terão a partir da data desta 
publicação, o prazo de 30 (trinta) dias para quitar as guias de pagamento dos Autos de Infração e Imposição de Multas elencados.

Nome / Razão Social Infração Protocolo Notificação Lei Municipal Valor 

BERNARDINO BOSCO BELLAZ Limpeza de Terreno 29106/2018 82351 2482/1991 421,68 

VERALDO ANTONIO SESTARI Limpeza de Terreno 30060/2018 82353 2482/1991 993,63 

MARIA BOLANDIM Reparo em Passeio Público 54107/2018 84033 2482/1991 325,91 

BRASIL PARPINELLI Reparo em Passeio Público 54724/2018 83974 2482/1991 581,62 

ROBERTO SEGRETO Construção sem Projeto Aprovado 57873/2018 84688 1098/1970 550,00 

LUIZ CALDATO Limpeza de Terreno 57874/2018 84607 2482/1991 975,13 

GRUPO REVIVER MULHERES MASTECTOMIZADAS Construção de Passeio Público 61827/2018 84172 2482/1991 1.812,06 

ODAIR AFFONSO PANZAN Reparo em Passeio Público 64805/2018 84750 2482/1991 501,40 

EDINALDO ARAUJO PEREIRA Obstrução de Passeio Público 65415/2018 85107 1098/1970 70,94 

WILSON BUENO Construção de Passeio Público 68614/2018 84837 2482/1991 1.002,80 

ROVIGLIO NASCIMBEM Limpeza de Terreno 68618/2018 85271 2482/1991 2.145,87 

HELIO POLEZEL Construção de Passeio Público 68921/2018 84884 2482/1991 1.002,80 

ODAIR AFFONSO PANZAN Limpeza de Terreno 69743/2018 85332 2482/1991 1.255,00 

LUCIMARA STEL Alvará de Licença e Funcionamento 73112/2018 85498 1098/1970 496,59 

DECON PRINT COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA ME Alvará de Licença e Funcionamento 74574/2018 85431 1098/1970 496,59 

ABSOLUTA AMERICANA INCORPORAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA Reparo em Passeio Público 75289/2018 85406 2482/1991 1.268,04 

GITEX GASPARINI INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA Alvará de Licença e Funcionamento 75291/2018 85578 1098/1970 496,59 

ZIED CONSTRUÇÃO E REFORMA EM EDIFICAÇÕES EIRELI Limpeza de Terreno 76211/2018 85529 2482/1991 1.714,68 

CÁSSIO PAULO DE SOUZA Limpeza de Terreno 76226/2018 85613 2482/1991 376,50 
 

Ficam ainda NOTIFICADOS que se encontram à disposição os processos administrativos que originaram os referidos AIIM, para dirimir dúvidas e 
retirada das guias para recolhimento dos Autos de Infração supracitados, na Central de Atendimento da Unidade de Arrecadação (horário de atendi-
mento das 9h às 16h). Caso o débito não seja quitado até o seu vencimento, será inscrito em dívida ativa, o que poderá acarretar nas providências 
de cobranças cabíveis para a satisfação da dívida, incluindo protesto e encaminhamento para cobrança judicial.
E, para que produza efeitos jurídicos e legais e para que não possa ser alegada ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado na 
forma da Lei. 

Americana, 21 de dezembro de 2018

WANDERLEY PEDRO LAMBERTI
Subsecretário da Unidade de Arrecadação
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UniDaDe De TribUTação

EDITAL Nº 031/2018 - NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO DO ISSQN/RETIDO NA FONTE

A Secretaria de Fazenda do Município de Americana, na forma da lei, FAZ SABER a quem mais possa interessar e a todos quantos o presente edital 
virem ou dele tiverem conhecimento, que, por meio da Unidade de Tributação da Secretaria de Fazenda, processa-se o lançamento de ofício do 
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN e seus acréscimos legais, com amparo artigo 275 da Lei Municipal 4.930, de 2009, artigo 
2º, VI, da Lei n.º 3.610/2001 e artigo 2º da Lei nº 2.341/1989, com a redação da Lei nº 3.131/1997. Autorizado pelos artigos 238, IV e 239, III, da Lei 
nº 4.930/2009, com redação das Leis nº 5.432/2012 e 6.079/2017, ficam os responsáveis tributários, identificados a seguir, NOTIFICADOS dos lan-
çamentos formalizados através dos respectivos Autos de Infração e Imposição de Multa/Notificação de Lançamento de Ofício - AIIM/NLO, em razão 
do descumprimento da obrigação de recolher o imposto declarado através de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica/Declaração Eletrônica de Serviços 
Tomados, conforme previsto nos artigos 38, 60, 73, 76, 77, 86 e 92 Lei nº 4.930, de 24 de dezembro de 2009, combinados com o artigo 128 do Códi-
go Tributário Nacional (Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966) e no artigo 6º da Lei Complementar Federal nº 116, de 31 de julho de 2003.

RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO CNPJ COMPETÊNCIAS LISTA DE 
SERVIÇOS

N° 
AIIM/NLO Protocolo

MPS Serviços em Construção Civil Ltda. 11328785000142 09/2013 07.02 21/2018 80.559/2018

SADTEC CONSTRUÇÕES DO BRASIL LTDA 12800902000191 05/2013 07.02, 07.03 23/2018 80.558/2018

TERCEIRO EIXO COMÉRCIO DE PEÇAS E 
SERVIÇOS EIRELI 5201982000101 05/2013, 06/2013, 08/2013, 

10/2013, 11/2013, 10/2014 11.02, 07.09 24/2018 80.557/2018

ADM PONTUAL IMOBILIARIA E CONDOMINIAL 
LTDA 3875232001668 08/2013 11.02 26/2018 80.553/2018

VALDENIR APARECIDO DE MATOS ME 12237396000174 07/2013, 08/2013, 11/2013, 
05/2014, 06/2014, 07/2018 07.02 25/2018 80.556/2018

GLOBAL MOLAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
LTDA EPP 4846617000183 07/2013, 08/2013 07.02 29/2018 80.550/2018

CARIOBA VILLE EMPREENDIMENTO 
IMOBILIÁRIO SPE LTDA 18762410000135 11/2013 07.02 31/2018 80.548/2018

PONTUAL PETRÓLEO TRR LTDA 72843097000105 10/2013 07.02 27/2018 80.551/2018
AMERICAN SERVICES PRESTADORA DE 
SERVIÇOS EIRELI EPP 16856970000123 04/2013, 05/2013, 06/2013, 

09/2013 07.10, 07.12 44/2018 81.184/2018

LUCAS ROCHA CASTRO ME 11918055000100 07/2013, 08/2013 07.02 45/2018 81.181/2018

NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A 108786006449 11/2013 17.05 47/2018 81.178/2018
TRANSLOPES TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 
LTDA 46983425000169 02/2013, 07/2013, 08/2013, 

01/2014, 02/2014, 08/2014 07.09, 11.02 49/2018 81.169/2018

FERNÃO DIAS LOGISTICA LTDA 8070984000270 out/13 17.05 46/2018 81.174/2018

SANCON CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA 3320000000167 12/2013, 01/2014, 02/2014, 
03/2014, 04/2014, 07/2014 07.09 48/2018 81.172/2018

ACQUAMETAL IND.E COM. DE ESTR.E 
RESERVATORIOS METALICOS LTDA 13073023000178 03/2013 03.05 56/2018 81.459/2018

ULTRA CUSTOM CYCLES COMÉRCIO DO 
VESTUÁRIO LTDA ME 12427701000190 12/2013, 02/2014 07.02, 50/2018 81.167/2018

INJESA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
PLÁSTICOS LTDA - EPP 1553641000136

06/2013, 07/2013, 11/2013, 
01/2014, 11/2014, 03/2015, 

04/2015
16.02, 11.04 51/2018 81.166/2018

VERPET INDUSTRIA E COMERCIO DE 
PLASTICOS LTDA ME 11627350000107 08/2013 11.04 55/2018 81.456/2018

DI BOSCO PIZZARIA LTDA ME 14364899000136 05/2013, 01/2015, 02/2015 07.02, 11.02 58/2018 81.461/2018

CONCREBON SERVIÇOS DE CONCRETAGEM 
LTDA 43371343000337 10/2013, 04/2014, 12/2016 03.05 74/2018 81.475/2018

IGREJA EVANGÉLICA PENTECOSTAL O 
BRASIL PARA CRISTO 47716584000160

01/2013, 05/2013, 06/2013, 
09/2013, 11/2013, 12/2013, 

03/2015/, 05/2015, 12/2015, 
08/2016, 06/2018, 07/2018, 

08/2018

07.09, 
07.02, 03.05 73/2018 81.470/2018

F. C. ÓTICA AMERICANA EIRELI EPP 12226804000192

01/2013, 02/2013, 03/2013, 
04/2013, 05/2013, 06/2013, 
07/2013, 08/2013, 11/2013, 
12/2013, 02/2014, 03/2014, 
06/2014, 08/2014, 09/2018, 

10/2014, 11/2014, 01/2015/, 
04/2015, 05/2015, 06/2015, 

07/2015

11.02, 
07.09, 11.01 63/2018 81.463/2018

ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA MENSAGEIROS DE 
LUZ 8503638000157 02/2013 07.02 67/2018 81.468/2018

ROCHA GONÇALVES EXECUÇÃO DE OBRAS 
LTDA ME 11810156000154 01/2013, 02/2013 03.05 81/2018 81.616/2018

ESTRUTURA TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO 
DE JORNAIS E REVISTAS LTDA -ME 15033704000138

01/2013, 02/2013, 03/2013, 
04/2013, 05/2013, 06/2013, 
07/2013, 08/2013, 09/2013

11.02 75/2018 81.477/2018

DROGARIA TODODIA EIRELI - EPP 12834185000208 06/2013, 11/2013, 07/2014 07.10 76/2018 81.478/2018

J. V. M. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
MÁQUINAS LTDA. - EPP 74318247000197

01/2013, 02/2013, 03/2013, 
04/2013, 05/2013, 06/2013, 
07/2013, 08/2013, 09/2013

11.02, 80/2018 81.617/2018

DIOCESE DE LIMEIRA PARÓQUIA SANTA 
CATARINA 47949656000623

01/2013, 02/2013, 03/2013, 
04/2013, 05/2013, 06/2013, 
07/2013, 08/2013, 09/2017, 

02/2018

11.02, 03.05 83/2018 81.614/2018
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RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO CNPJ COMPETÊNCIAS LISTA DE 
SERVIÇOS

N° 
AIIM/NLO Protocolo

MPS Serviços em Construção Civil Ltda. 11328785000142 09/2013 07.02 21/2018 80.559/2018

SADTEC CONSTRUÇÕES DO BRASIL LTDA 12800902000191 05/2013 07.02, 07.03 23/2018 80.558/2018

TERCEIRO EIXO COMÉRCIO DE PEÇAS E 
SERVIÇOS EIRELI 5201982000101 05/2013, 06/2013, 08/2013, 

10/2013, 11/2013, 10/2014 11.02, 07.09 24/2018 80.557/2018

ADM PONTUAL IMOBILIARIA E CONDOMINIAL 
LTDA 3875232001668 08/2013 11.02 26/2018 80.553/2018

VALDENIR APARECIDO DE MATOS ME 12237396000174 07/2013, 08/2013, 11/2013, 
05/2014, 06/2014, 07/2018 07.02 25/2018 80.556/2018

GLOBAL MOLAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
LTDA EPP 4846617000183 07/2013, 08/2013 07.02 29/2018 80.550/2018

CARIOBA VILLE EMPREENDIMENTO 
IMOBILIÁRIO SPE LTDA 18762410000135 11/2013 07.02 31/2018 80.548/2018

PONTUAL PETRÓLEO TRR LTDA 72843097000105 10/2013 07.02 27/2018 80.551/2018
AMERICAN SERVICES PRESTADORA DE 
SERVIÇOS EIRELI EPP 16856970000123 04/2013, 05/2013, 06/2013, 

09/2013 07.10, 07.12 44/2018 81.184/2018

LUCAS ROCHA CASTRO ME 11918055000100 07/2013, 08/2013 07.02 45/2018 81.181/2018

NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A 108786006449 11/2013 17.05 47/2018 81.178/2018
TRANSLOPES TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 
LTDA 46983425000169 02/2013, 07/2013, 08/2013, 

01/2014, 02/2014, 08/2014 07.09, 11.02 49/2018 81.169/2018

FERNÃO DIAS LOGISTICA LTDA 8070984000270 out/13 17.05 46/2018 81.174/2018

SANCON CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA 3320000000167 12/2013, 01/2014, 02/2014, 
03/2014, 04/2014, 07/2014 07.09 48/2018 81.172/2018

ACQUAMETAL IND.E COM. DE ESTR.E 
RESERVATORIOS METALICOS LTDA 13073023000178 03/2013 03.05 56/2018 81.459/2018

ULTRA CUSTOM CYCLES COMÉRCIO DO 
VESTUÁRIO LTDA ME 12427701000190 12/2013, 02/2014 07.02, 50/2018 81.167/2018

INJESA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
PLÁSTICOS LTDA - EPP 1553641000136

06/2013, 07/2013, 11/2013, 
01/2014, 11/2014, 03/2015, 

04/2015
16.02, 11.04 51/2018 81.166/2018

VERPET INDUSTRIA E COMERCIO DE 
PLASTICOS LTDA ME 11627350000107 08/2013 11.04 55/2018 81.456/2018

DI BOSCO PIZZARIA LTDA ME 14364899000136 05/2013, 01/2015, 02/2015 07.02, 11.02 58/2018 81.461/2018

CONCREBON SERVIÇOS DE CONCRETAGEM 
LTDA 43371343000337 10/2013, 04/2014, 12/2016 03.05 74/2018 81.475/2018

IGREJA EVANGÉLICA PENTECOSTAL O 
BRASIL PARA CRISTO 47716584000160

01/2013, 05/2013, 06/2013, 
09/2013, 11/2013, 12/2013, 

03/2015/, 05/2015, 12/2015, 
08/2016, 06/2018, 07/2018, 

08/2018

07.09, 
07.02, 03.05 73/2018 81.470/2018

F. C. ÓTICA AMERICANA EIRELI EPP 12226804000192

01/2013, 02/2013, 03/2013, 
04/2013, 05/2013, 06/2013, 
07/2013, 08/2013, 11/2013, 
12/2013, 02/2014, 03/2014, 
06/2014, 08/2014, 09/2018, 

10/2014, 11/2014, 01/2015/, 
04/2015, 05/2015, 06/2015, 

07/2015

11.02, 
07.09, 11.01 63/2018 81.463/2018

ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA MENSAGEIROS DE 
LUZ 8503638000157 02/2013 07.02 67/2018 81.468/2018

ROCHA GONÇALVES EXECUÇÃO DE OBRAS 
LTDA ME 11810156000154 01/2013, 02/2013 03.05 81/2018 81.616/2018

ESTRUTURA TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO 
DE JORNAIS E REVISTAS LTDA -ME 15033704000138

01/2013, 02/2013, 03/2013, 
04/2013, 05/2013, 06/2013, 
07/2013, 08/2013, 09/2013

11.02 75/2018 81.477/2018

DROGARIA TODODIA EIRELI - EPP 12834185000208 06/2013, 11/2013, 07/2014 07.10 76/2018 81.478/2018

J. V. M. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
MÁQUINAS LTDA. - EPP 74318247000197

01/2013, 02/2013, 03/2013, 
04/2013, 05/2013, 06/2013, 
07/2013, 08/2013, 09/2013

11.02, 80/2018 81.617/2018

DIOCESE DE LIMEIRA PARÓQUIA SANTA 
CATARINA 47949656000623

01/2013, 02/2013, 03/2013, 
04/2013, 05/2013, 06/2013, 
07/2013, 08/2013, 09/2017, 

02/2018

11.02, 03.05 83/2018 81.614/2018

A. D. G. CONFECCOES INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA ME 3240364000137

01/2013, 02/2013, 03/2013, 
04/2013, 05/2013, 06/2013, 

07/2013, 08/2013
11.02 84/2018 81.612/2018

CASA BELLA DI ROSE DECORAÇÕES LTDA 
ME 4605365000109

01/2013, 02/2013, 03/2013, 
04/2013, 05/2013, 06/2013, 

07/2013, 08/2013
11.02 85/2018 81.609/2018

A S MANTOVANI SUPERMERCADO ME 8370499000130
01/2013, 02/2013, 03/2013, 
04/2013, 05/2013, 06/2013, 

07/2013, 08/2013
11.02 86/2018 81.608/2018

JULIANA PAROLIN ZANARDO ME 8214216000161
01/2013, 02/2013, 03/2013, 
04/2013, 05/2013, 06/2013, 

07/2013, 08/2013
11.02 87/2018 81.606/2018

STAR COLOR PRODUTOS QUÍMICOS LTDA 9636380000120
01/2013, 02/2013, 03/2013, 
04/2013, 05/2013, 06/2013, 

07/2013
07.10 82/2018 81.615/2018

D.B.Z. COMERCIO DE MATERIAIS 
MECANICOS EIRELI - EPP 9648204000108 05/2013 07.20 88/2018 81.605/2018

UMICORE BRASIL LTDA 96206313000684 11/2013, 12/2013, 04/2014, 
08/2014, 11/2014 16.02 79/2018 81.618/2018

GUILTON S. A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E 
INVESTIMENTO 96234646000102

01/2013, 02/2013, 03/2013, 
04/2013, 05/2013, 06/2013, 

07/2013, 08/2013
11.02 89/2018 81.603/2018

MLLC & SEGA MOGI GUAÇU 
EMPREENDIMENTOS  IMOBILIÁRIOS SPE 
LTDA

14318688000167 03/2013, 09/2013, 10/2013 11.02, 
07.02, 11.01 38/2018 81070/2018

LAGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA 13420547000198 02/2013, 03/2013, 04/2013, 
06/2013, 12/2013 07.02 78/2018 81.688/2018

M ANGELA DA SILVA -EPP 8444311000151 07/2013, 09/2013, 10/2013 07.02 out/18 79.982/2018
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 
GERAIS 61198164017488 10/2013 07.10, 11.02 20/2018 80.152/2018

ALQUIMIA SERVICOS DE MARKETING LTDA. 4182848000130 05/2013, 06/2013, 09/2013, 
10/2013 11.04, 16.02 39/2018 81.069/2018

MARANATA ENGENHARIA E MONTAGENS 
INDUSTRIAIS LTDA 56926041000168 08/2013, 07/2014 07.09, 17.05 40/2018 81.066/2018

ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA - AMERICANA 
BASKETBALL 10587158000163 10/2013, 11/2013 07.10 19/2018 80.156/2018

W ROSOLEM DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA 67719724000160 02/2013, 06/2013 11.01,16.02 41/2018 81.065/2018
ASSOCIAÇÃO DOS CAÇAMBEIROS DE 
AMERICANA - ACAM 14256828000110 03/2013, 04/2013 07.09 42/2018 81.062/2018

COMÉRCIO DE SUCATAS NARCISO LTDA 
EPP 47931886000150 09/2013 07.02 95/2018 82.111/2018

CASA MENTA BRASIL COMÉRCIO DE 
ROUPAS LTDA 7283107000133 02/2013 16.02 30/2018 80.534/2018

ARTHUR BEZERRA DA SILVA & CIA LTDA - 
ME 10574254000177 02/2013, 02/2014, 07/2014, 

09/2014,02/2015, 11/2016
07.02, 

07.09, 16.02 32/2018 80.523/2018

CHAMPS HOME INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
ARTEFATOS TÊXTEIS LTDA EPP 15099548000108 01/05/2013 A  08/2013 11.02 93/2018 81.687/2018

MAGAZINE SINHÁ MOÇA LTDA EPP 43241157000111 04/2013 A 10/2013, 05/2014 A 
11/2014, 01/2015, 02/2015 07.10, 11.02 37/2018 80.614/2018

KJ PROJETOS E GERENCIAMENTO DE 
OBRAS LTDA 7266994000131 06/2013 07.02 28/2018 80.672/2018

ASSEMBLEIA DE DEUS CELEBRANDO AO REI 
AMERICANA 8754386000139 05/2014, 07/2014 A 08/2016, 

01/2018, 02/2018, 04/2018 07.10 43/2018 81.072/2018

F. MORATO ZULIAN -  ME 6921489000110
01/2013, 03/2013 A 06/2013, 
08/2013 A 12/2013, 02/2014, 

03/2014
11.01 36/2018 80.600/2018

A B A CALDEIRARIA E DISPOSITIVOS 
ESPECIAIS LTDA 64569536000105 01/2013 A 09/2013 11.02 64/2018 81.528/2018

KARIVAN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 51381937000195 01/2013 A 08/2013 11.02 60/2018 81455/2018

RIO BRANCO ESPORTE CLUBE 43264563000280 01/2013 A 09/2013 11.02 54/2018 81452/2018

TEXTIL ARRET LTDA 355963000108 01/2013 A 08/2013 11.02 57/2018 81450/2018

MINHA CASA CONFECÇÕES LTDA-EPP 7787202000174 01/2013 A 08/2013 11.02 59/2018 81480/2018
ELIAS & FURLAN COMÉRCIO VAREJISTA DE 
ROUPAS LTDA ME 5552517000107 01/2013 A 08/2013 11.02 61/2018 81530/2018

MODELLE COMÉRCIO DE ROUPAS E 
ACESSÓRIOS LTDA ME 14061620000145 02/2013, 03/2013, 05/2013 A 

09/2013 11.02 62/2018 81.529/2018
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A. D. G. CONFECCOES INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA ME 3240364000137

01/2013, 02/2013, 03/2013, 
04/2013, 05/2013, 06/2013, 

07/2013, 08/2013
11.02 84/2018 81.612/2018

CASA BELLA DI ROSE DECORAÇÕES LTDA 
ME 4605365000109

01/2013, 02/2013, 03/2013, 
04/2013, 05/2013, 06/2013, 

07/2013, 08/2013
11.02 85/2018 81.609/2018

A S MANTOVANI SUPERMERCADO ME 8370499000130
01/2013, 02/2013, 03/2013, 
04/2013, 05/2013, 06/2013, 

07/2013, 08/2013
11.02 86/2018 81.608/2018

JULIANA PAROLIN ZANARDO ME 8214216000161
01/2013, 02/2013, 03/2013, 
04/2013, 05/2013, 06/2013, 

07/2013, 08/2013
11.02 87/2018 81.606/2018

STAR COLOR PRODUTOS QUÍMICOS LTDA 9636380000120
01/2013, 02/2013, 03/2013, 
04/2013, 05/2013, 06/2013, 

07/2013
07.10 82/2018 81.615/2018

D.B.Z. COMERCIO DE MATERIAIS 
MECANICOS EIRELI - EPP 9648204000108 05/2013 07.20 88/2018 81.605/2018

UMICORE BRASIL LTDA 96206313000684 11/2013, 12/2013, 04/2014, 
08/2014, 11/2014 16.02 79/2018 81.618/2018

GUILTON S. A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E 
INVESTIMENTO 96234646000102

01/2013, 02/2013, 03/2013, 
04/2013, 05/2013, 06/2013, 

07/2013, 08/2013
11.02 89/2018 81.603/2018

MLLC & SEGA MOGI GUAÇU 
EMPREENDIMENTOS  IMOBILIÁRIOS SPE 
LTDA

14318688000167 03/2013, 09/2013, 10/2013 11.02, 
07.02, 11.01 38/2018 81070/2018

LAGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA 13420547000198 02/2013, 03/2013, 04/2013, 
06/2013, 12/2013 07.02 78/2018 81.688/2018

M ANGELA DA SILVA -EPP 8444311000151 07/2013, 09/2013, 10/2013 07.02 out/18 79.982/2018
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 
GERAIS 61198164017488 10/2013 07.10, 11.02 20/2018 80.152/2018

ALQUIMIA SERVICOS DE MARKETING LTDA. 4182848000130 05/2013, 06/2013, 09/2013, 
10/2013 11.04, 16.02 39/2018 81.069/2018

MARANATA ENGENHARIA E MONTAGENS 
INDUSTRIAIS LTDA 56926041000168 08/2013, 07/2014 07.09, 17.05 40/2018 81.066/2018

ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA - AMERICANA 
BASKETBALL 10587158000163 10/2013, 11/2013 07.10 19/2018 80.156/2018

W ROSOLEM DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA 67719724000160 02/2013, 06/2013 11.01,16.02 41/2018 81.065/2018
ASSOCIAÇÃO DOS CAÇAMBEIROS DE 
AMERICANA - ACAM 14256828000110 03/2013, 04/2013 07.09 42/2018 81.062/2018

COMÉRCIO DE SUCATAS NARCISO LTDA 
EPP 47931886000150 09/2013 07.02 95/2018 82.111/2018

CASA MENTA BRASIL COMÉRCIO DE 
ROUPAS LTDA 7283107000133 02/2013 16.02 30/2018 80.534/2018

ARTHUR BEZERRA DA SILVA & CIA LTDA - 
ME 10574254000177 02/2013, 02/2014, 07/2014, 

09/2014,02/2015, 11/2016
07.02, 

07.09, 16.02 32/2018 80.523/2018

CHAMPS HOME INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
ARTEFATOS TÊXTEIS LTDA EPP 15099548000108 01/05/2013 A  08/2013 11.02 93/2018 81.687/2018

MAGAZINE SINHÁ MOÇA LTDA EPP 43241157000111 04/2013 A 10/2013, 05/2014 A 
11/2014, 01/2015, 02/2015 07.10, 11.02 37/2018 80.614/2018

KJ PROJETOS E GERENCIAMENTO DE 
OBRAS LTDA 7266994000131 06/2013 07.02 28/2018 80.672/2018

ASSEMBLEIA DE DEUS CELEBRANDO AO REI 
AMERICANA 8754386000139 05/2014, 07/2014 A 08/2016, 

01/2018, 02/2018, 04/2018 07.10 43/2018 81.072/2018

F. MORATO ZULIAN -  ME 6921489000110
01/2013, 03/2013 A 06/2013, 
08/2013 A 12/2013, 02/2014, 

03/2014
11.01 36/2018 80.600/2018

A B A CALDEIRARIA E DISPOSITIVOS 
ESPECIAIS LTDA 64569536000105 01/2013 A 09/2013 11.02 64/2018 81.528/2018

KARIVAN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 51381937000195 01/2013 A 08/2013 11.02 60/2018 81455/2018

RIO BRANCO ESPORTE CLUBE 43264563000280 01/2013 A 09/2013 11.02 54/2018 81452/2018

TEXTIL ARRET LTDA 355963000108 01/2013 A 08/2013 11.02 57/2018 81450/2018

MINHA CASA CONFECÇÕES LTDA-EPP 7787202000174 01/2013 A 08/2013 11.02 59/2018 81480/2018
ELIAS & FURLAN COMÉRCIO VAREJISTA DE 
ROUPAS LTDA ME 5552517000107 01/2013 A 08/2013 11.02 61/2018 81530/2018

MODELLE COMÉRCIO DE ROUPAS E 
ACESSÓRIOS LTDA ME 14061620000145 02/2013, 03/2013, 05/2013 A 

09/2013 11.02 62/2018 81.529/2018

SUPER TELHAS - SERVIÇOS E 
REPRESENTAÇÃO LTDA 8165611000100

03/2013, 04/2013, 05/2013, 
06/2013, 07/2013, 08/2013, 

10/2013

11.02, 3.05, 
16.02 dez/18 79.984/2018

VIC LOGÍSTICA LTDA 4126524000184 05/2013, 08/2013, 10/2013, 
12/2013, 01/2014

11.02, 
16.02, 90/2018 81.900/2018

Concessionária de Rodovias do Interior Paulista 
S/A 3207703000183

10/2013, 11/2013, 01/2014, 
02/2014, 03/2014, 04/2014, 
05/2014, 06/2014, 07/2014, 

09/2014, 10/2014

16.02 16/2018 79.986/2018

BENITEC COMÉRCIO, SERVIÇOS E 
INSTALAÇÕES LTDA - ME 1459365000141 05/2013, 10/2013, 

12/2013,02/2014 7.02, 16.02 17/2018 E 
18/2018 79.987/2018

PROTEGER SISTEMAS INTEGRADOS DE 
GESTÃO LTDA 11021407000111 11/2013, 04/2014 7.02, 7.09 52/2018 81.345/2018

FERNANDES E FERNANDES - SISTEMAS DE 
AQUECIMENTO LTDA 1010589000171

06/2013, 07/2013, 08/2013, 
09/2013, 10/2013, 11/2013, 
12/2013, 01/2014, 02/2014, 
03/2014, 04/2014, 05/2014, 
06/2014, 07/2014, 08/2014, 
09/2014, 11/2014, 04/2015, 
06/2015, 12/2015, 03/2016, 

04/2016.

7.02, 7.09 53/2018 81.346/2018

FOX LOCACAO CACAMBAS DE ENTULHO 
EIRELI - ME 16995548000159

01/2013, 12/2013, 06/2014, 
07/2014, 12/2014, 02/2015, 
06/2015, 08/2015, 09/2015, 
10/2015, 11/2015, 02/2016

7.09 22/2018 80.547/2018

MASTERTOOL GESTAO DE RECURSOS 
HUMANOS LTDA - EPP 7404709000100 01/2013, 02/2013 17.05 33/2018 80.602/2018

ECO PRIMOS COMERCIO DE RESIDUOS 
LTDA 6915161000191

03/2013, 11/2015, 12/2015, 
03/2016, 05/2016, 09/2017, 

10/2017.
3.05, 7.09 35/2018 80.708/2018

JOSEFINA FRANZIN ME 11789647000160 01/2013, 04/2013 7.10 34/2018 80.709/2018

LUZINETE OLIVEIRA SILVA ME 15156439000185 08/2013 7.09 65/2018 81.538/2018
RIO VERDE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 
LTDA 47769120000111 07/2013 7.02 69/2018 81.624/2018

RIO BRANCO ESPORTE CLUBE 43264563000108 01/2013, 06/2013, 10/2013, 
02/2016, 05/2017

7.09, 7.10, 
16.02 66/2018 81.539/2018

OLIVIAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4135419000101 05/2013, 05/2014 11.01, 16.02 68/2018 81.622/2018

PROMACO ASSESSORIA SERVIÇOS E 
COMÉRCIO LIMITADA 3154665000148 08/2013, 09/2013, 10/2013, 

11/2013 16.02 77/2018 81.628/2018

R. C. BARROS EIRELI 156500000117 05/2013, 06/2013 7.02, 11.02 91/2018 81.898/2018

IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS 46655569000196

04/2013, 11/2013, 12/2013, 
02/2015, 07/2015, 12/2015, 
01/2016, 06/2016,07/2016, 

08/2016, 09/2016, 10/2016, 
03/2017, 06/2017, 08/2017, 
09/2017, 01/2017,03/2018.

3.05, 7.09, 
7.10, 94/2018 81.966/2018

FLORIDA PARQUE EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA 10852091000147 08/2013 7.10 71/2018 81.626/2018

SETTEX CENTRAL DE RECICLAGEM LTDA 71797872000170 02/2013 11.01, 16.02 72/2018 81.620/2018

JULIANO HENRIQUE ARAUJO 
MONITORAMENTO E SEGURANÇA 
ELETRONICA

12820369000120 04/2013, 05/2013, 06/2013, 
07/2013 11.02 70/2018 81.625/2018

ACQUA AMERICANA LAVANDERIA LTDA - 
EPP 9383573000116 06/2013, 08/2013, 05/2016 7.10, 11.02 92/2018 81.896/2018

Ficam ainda os responsáveis tributários NOTIFICADOS de que:
 
1 - o prazo para pagamento dos Autos de Infração e Imposição de Multa supramencionados ou apresentação de defesa escrita à Unidade de Julga-
mento de Processos Administrativos é de 30 (trinta) dias, contados da data da publicação deste (artigos 239, III, e 266 da Lei nº 4.930/2009, com a 
redação das Leis nº 5.432/2012 e 5.664/2014);
2 - encontra-se à disposição do contribuinte ou de seu representante legal, cópia do inteiro teor dos Autos supramencionados.
E para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, ignorância não possa ser alegada, expediu-se o presente edital, que será publicado na forma 
da Lei.

Americana, 20 de dezembro de 2018

GERALDO LOPES VIEIRA
Subsecretário da Unidade de Tributação
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA

 
EDITAL Nº 030/2018 - NOTIFICAÇÃO DA EMPRESA ANTONIO CAR-
LOS DA SILVA 01291107878, I.M. nº 85.334, CNPJ 15.656.455/0001-
37, na pessoa de seu representante legal, Sr. ANTONIO CARLOS DA 
SILVA, RG. nº 33.185.835-6 e CPF nº 012.911.078-78, atualmente 
em lugar incerto e não sabido. Nos termos do artigo 239, III, da Lei nº 
4.930/2009, a Secretaria da Fazenda do Município de Americana FAZ 
SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento 
tiverem e interessar possa, especialmente ao contribuinte acima rela-
cionado, que pela Unidade de Tributação, pelo presente edital, fica a 
empresa acima descrita NOTIFICADA, com base na Lei Complementar 
nº 123, de 2006, art. 18-A, § 6º ao 10º, e também no artigo 105 da Re-
solução CGSN nº94, de2 011, de seu DESENQUADRAMENTO da Con-
dição de Microempreendedor Individual - MEI, com efeitos a partir 
de 01/01/2014, por motivo de ultrapassagem, no período de Janeiro de 
2014 até Dezembro de 2014, em mais de 20% (vinte por cento) do limite 
de receita bruta previsto para permanência nesse regime de tributação, 
de acordo com as informações disponíveis no Sistema da Nota Fiscal de 
Serviços Eletrônica da Prefeitura de Americana, nos termos do artigo 92, 
§ 2º, da Lei Municipal 4.930/2009. O contribuinte ora notificado poderá 
impugnar o presente Desenquadramento da Condição de Microempre-
endedor Individual - MEI no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da 
publicação deste, por reclamação escrita protocolada no Paço Municipal 
(Av. Brasil, nº 85, Centro), observado o disposto nos artigos 265 e 266 
da Lei nº. 4.930/2009. O contribuinte desenquadrado como MEI, a partir 
da data de início dos efeitos do desenquadramento, passa a recolher os 
tributos devidos pela regra geral do Simples Nacional, como Microem-
presa ou Empresa de Pequeno Porte, exceto se incorrer em alguma das 
situações previstas para exclusão desse regime de tributação. Para que 
produza seus jurídicos e legais efeitos e ignorância não possa ser ale-
gada, expediu-se o presente edital, que será publicado na forma da Lei.

Americana, 20 de dezembro de 2018

EDER FÁBIO BUOSI
AGENTE FISCAL DE RENDAS MUNICIPAIS 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA

EDITAL Nº 029/2018 - NOTIFICAÇÃO DA EMPRESA ANTONIO CAR-
LOS DA SILVA 01291107878, I.M. nº 85.334, CNPJ 15.656.455/0001-
37, na pessoa de seu representante legal, Sr. ANTONIO CARLOS DA 
SILVA, RG. nº 33.185.835-6 e CPF nº 012.911.078-78, atualmente 
em lugar incerto e não sabido. Nos termos do artigo 239, III, da Lei nº 
4.930/2009, a Secretaria da Fazenda do Município de Americana FAZ 
SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento 
tiverem e interessar possa, especialmente ao contribuinte acima relacio-
nado, que pela Unidade de Tributação, com base no artigo 196 da Lei 
Federal nº 5.172/1966 (Código Tributário Nacional) e nos artigos 238, 
239 e 241 da Lei Municipal 4.930/2009 (Código Tributário Municipal), 
pelo presente edital, fica a empresa acima descrita NOTIFICADA da 
Lavratura do TERMO DE INÍCIO DE AÇÃO FISCAL para verificação 
do cumprimento da legislação tributária, no período de janeiro/2014 a 
dezembro/2017, com a finalidade de verificar a regularidade quanto ao 
recolhimento dos tributos no Simples Nacional, conforme Lei Comple-
mentar Federal nº 123/2006 e Resolução CGSN nº 94/2011, cessan-
do desde já a espontaneidade quanto aos recolhimentos do tributo no 
período acima mencionado, em face do artigo 138 da Lei Federal nº 
5.172/1966. Fica ainda NOTIFICADA para apresentação, no prazo de 
20 (vinte) dias (artigos 99 a 101 da Lei nº 4.930/2009), contados a partir 
da publicação deste, na repartição fiscal (Av. Brasil, nº 85, Centro), refe-
rente ao período de janeiro/2014 a dezembro/2017: 1) Relatório Mensal 
de Receitas Brutas (Anexo XII da Resolução CGSN 94/2011) para com-
provação das receitas, onde deverão ser anexadas as notas fiscais de 
entrada de mercadorias e serviços tomados, bem como as notas fiscais 
de vendas ou prestação de serviços emitidas; e 2) Declaração Anual 
para o MEI - DASN-SIMEI. Para que produza seus jurídicos e legais 
efeitos e ignorância não possa ser alegada, expediu-se o presente edital, 
que será publicado na forma da Lei.

Americana, 20 de dezembro de 2018

EDER FÁBIO BUOSI
AGENTE FISCAL DE RENDAS MUNICIPAIS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
  

LICITAÇÕES

EDITAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 030/2018

Processo nº 78.773/2018

OBJETO: “AQUISIÇÃO DE SENSORES E LEITOR FREE STYLE LI-
BRE”. 
Contratante: “PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA”
Contratada: “ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA” - VALOR 
TOTAL R$ 17.495,00.
Fundamento legal: Art. 25, I da Lei Federal n.º 8.666/93.
Ratificação: Secretário de Administração, em 20 de Dezembro de 2018.

Eu, Iris Martins, matrícula n.º 16.830 conferi o presente. Eu, José Eduar-
do da Cruz Rodrigues Flores, Secretário de Administração Interino, auto-
rizei a publicação oficial. Americana, 20 de Dezembro de 2018.
 

LEI Nº 6.255, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018

Autor do Projeto de Lei C. M. nº 105/2018 - Poder Executivo - Omar 
Najar. 
“Regulamenta, no âmbito do Município de Americana, a compensação 
de créditos em precatório com débitos inscritos em dívida ativa.”

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

Art. 1º Esta Lei regulamenta, no âmbito do Município de Americana, a 
compensação de créditos representados por precatórios judiciais expe-
didos contra o Município, suas autarquias e fundação, com créditos des-
tes, de qualquer natureza, inscritos em dívida ativa até 25 de março de 
2015, conforme determina o § 2º do artigo 105 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, da Constituição Federal.

Art. 2º Os interessados em requerer a compensação na forma desta Lei, 
deverão reunir, a um só tempo, as condições de:

I - titular de crédito representado por precatório de valor líquido, certo 
e exigível, em que seja devedor o Município ou qualquer ente de sua 
Administração Indireta;

II - sujeito passivo de débito de qualquer natureza, inscrito em dívida 
ativa até 25 de março de 2015, em que figure como credor o Município 
ou qualquer ente de sua Administração Indireta.

§ 1º Para os efeitos do disposto no inciso I do caput deste artigo, consi-
dera-se credor do precatório:

I - a pessoa física ou jurídica identificada como única titular do crédito 
representado pelo precatório;

II - o credor individual, quando o precatório, expedido em favor de uma 
pluralidade de credores, determinar o quinhão a que cada um tem direito;

III - o conjunto dos credores, quando o precatório for expedido pelo valor 
total do crédito, sem identificação do quinhão devido a cada um;

§ 2º No caso do inciso III, a compensação só poderá ser requerida pelo 
conjunto dos credores indicados no precatório.
§ 3º Os advogados ou as firmas de advocacia, nos termos do artigo 85 
da Lei Federal nº 13.105, de 16 de março de 2015, poderão requerer a 
compensação dos débitos inscritos em dívida ativa lançados contra si, 
com os créditos de honorários advocatícios sucumbenciais constantes 
de precatórios expedidos pelo Município e pelos entes de sua adminis-
tração indireta, independente de anuência do titular do crédito principal. 

Art. 3º O requerimento de compensação deverá conter:

I - o órgão ou autoridade a quem se dirige;

II - a qualificação do interessado;

III - a prova da sua condição, indicando a origem e valor do seu crédito, 
bem como do débito inscrito em dívida ativa que deseja compensar;

IV - demais informações necessárias para o processamento do pedido, 
tais como a existência de eventuais ações judiciais versando sobre os 



8 Diário oficial Americana, sábado, 22 de dezembro de 2018

valores objeto do pedido;

V - a confissão irrevogável e irretratável do débito inscrito em dívida ati-
va;

VI - a comprovação, pelo interessado, da renúncia ao direito sobre o qual 
se fundam eventuais ações ou embargos à execução fiscal que tenham 
por objeto o débito inscrito cuja compensação se pretende, nos autos ju-
diciais respectivos, e da desistência de eventuais impugnações, defesas 
e recursos interposto no âmbito administrativo;

VII - a autorização para o Município levantar eventuais valores deposi-
tados em garantia, caso em que a compensação se fará pelo saldo e;

VIII - qualificação, meios de contato, e assinatura do interessado.

§ 1º O aperfeiçoamento da compensação fica condicionada à comprova-
ção de recolhimento de ônus advocatícios de sucumbência porventura 
devidos nas ações de Execução Fiscal, em conformidade com o que 
estabelece o artigo 85, §19, da Lei Federal nº 13.105, de 2015, no prazo 
estabelecido em regulamento.

§ 2º A renúncia a que se refere o inciso VI não atinge o comprovado 
valor dos honorários contratuais e sucumbenciais do advogado original 
do precatório, desde que não tenham dado origem a precatório próprio.

Art. 4º Os requerimentos de compensação serão apresentados ao pro-
tocolo geral e apreciados pelo Secretário de Fazenda do Município no 
prazo de 90 (noventa) dias, prorrogável mediante justificativa fundamen-
tada.

§ 1º O procedimento para exame dos requerimentos de compensação 
será disciplinado por Ato do Secretário de Fazenda, a ser baixado no 
prazo de 30 (trinta) dias, contados do início de vigência desta Lei.

§ 2º Para instrução do processo o Secretário de Fazenda poderá solicitar 
manifestação, parecer ou documentos dos órgãos técnicos da adminis-
tração.

Art. 5º Para os fins estabelecidos nesta Lei, o crédito representado pelo 
precatório e o débito inscrito em dívida ativa serão corrigidos, até a data 
do deferimento do pedido de compensação, observando-se o seguinte:

I - do valor do precatório, atualizado na forma prevista pela Diretoria 
de Execução de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo, serão deduzidas as contribuições e tributos de responsabilidade 
do credor, incidentes sobre a operação, bem como eventuais honorários 
sucumbenciais ou contratuais devidos ao advogado originário da ação, 
compensando-se o valor líquido resultante; 

II - o débito inscrito em dívida ativa receberá atualização segundo os ín-
dices oficiais utilizados pelo Município de Americana e será compensado 
pelo valor total, considerando-se o principal, acrescido dos acessórios e 
encargos decorrentes do inadimplemento, custas, emolumentos e des-
pesas processuais;

III - quando o requerente possuir 2 (dois) ou mais débitos inscritos em 
dívida ativa antes de 25 de março de 2015, a imputação do pagamento 
se fará do mais antigo para o mais recente. 

Parágrafo único. Os honorários advocatícios sucumbenciais devidos, 
nos termos do artigo 85, §19, da Lei Federal nº 13.105, de 2015, serão 
calculados sobre o montante resultante da operação prevista no inciso II 
do caput deste artigo, conforme previsão da legislação municipal.

Art. 6º O deferimento do pedido de compensação acarretará:

I - em caso de liquidação total do débito inscrito em dívida ativa, a extin-
ção da execução fiscal correspondente, depois de recolhidas as respec-
tivas custas, emolumentos e despesas processuais e pagos os honorá-
rios advocatícios;

II - em caso de liquidação parcial do débito inscrito em dívida ativa, a 
imputação do valor compensado na dívida e o prosseguimento da exe-
cução pelo saldo remanescente;

III - nos casos em que remanescer crédito no precatório, a manutenção 
do crédito remanescente, para pagamento na forma da lei.

§ 1º O Poder Executivo comunicará o deferimento da compensação ao 
tribunal de origem do precatório, para que sejam imputados, em pa-
gamento deste, os valores compensados, bem como sejam liquidados 
eventuais encargos incidentes sobre a operação, com a consequente 
extinção da execução que deu origem ao precatório, nos limites da com-
pensação.

§ 2º Na hipótese prevista no inciso II do caput deste artigo, as custas, 
emolumentos, despesas processuais e verbas sucumbenciais, serão 
recolhidos, na forma dessa Lei, proporcionalmente ao montante com-
pensado. 

Art. 7º A compensação de que trata esta Lei poderá ser deferida ainda 
quando o débito inscrito em dívida ativa e o crédito representado pelo 
precatório sejam de responsabilidade de diferentes entidades da Admi-
nistração Municipal. 

Parágrafo único. Neste caso, a Secretaria de Fazenda do Município e a 
Diretoria Financeira da Autarquia ou Fundação adotarão as providências 
necessárias para a contabilização da operação e efetivação dos ajustes 
necessários.

Art. 8º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por con-
ta de dotações próprias consignadas no orçamento do Município, suple-
mentadas se necessário.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação e vigorará até 
31 de dezembro de 2024 ou enquanto estiver vigente o regime especial 
de pagamento de precatórios, instituído no artigo 101 do Ato das Dispo-
sições Constitucionais Transitórias, da Constituição Federal.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 21 de dezembro de 2018.

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.

Ref. Prot. PMA nº 42.688/2018.

OMAR NAJAR
Prefeito Municipal

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

ALEX NIURI SILVEIRA SILVA
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

 

LEI Nº 6.256, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018

Autor do Projeto de Lei C. M. nº 142/2018 - Poder Executivo - Omar 
Najar. 
“Altera o Anexo X da Lei nº 5.212, de 15 de julho de 2011, que trata dos 
cargos de provimento efetivo nos quadros da Guarda Municipal de Ame-
ricana - GAMA, 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:

Art. 1º O Anexo X da Lei nº 5.212, de 15 de julho de 2011, passa a vigorar 
com a seguinte alteração:

“MONITOR DE ÁREA AZUL

Atribuições:

Venda de cartões de estacionamento na área azul; fiscalização e con-
trole de veículos na área azul; monitoramento de setores delimitados, 
inclusive por meio de sistema de videomonitoramento; advertência a 
condutores que estacionam irregularmente nos setores de área azul; ar-
recadação em bilheterias; execução de outros serviços administrativos; 
outras atividades correlatas e afins.

Escolaridade: Ensino fundamental completo.”

Art. 2º Na eventualidade de remanejamento de ocupante do cargo de 
Monitor de Área Azul para outros setores da Administração Pública, ca-
berá a estes arcar com os ônus referentes aos vencimentos e demais 
encargos, trabalhistas e previdenciários, desonerando a Guarda Muni-
cipal.

Art. 3º As transferências para outros setores da Administração Pública 
deverão ser solicitadas pelos órgãos interessados e se efetivarão por 
portaria expedida pelo Diretor Comandante da Autarquia.

Art. 4º O remanejamento para outros setores não implicará em qualquer 
alteração salarial para os monitores de área azul.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, ficando revo-
gadas as disposições em contrário.
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Prefeitura Municipal de Americana, aos 21 de dezembro de 2018.

Publicado na mesma data naSecretaria de Administração.

Ref. Prot. PMA nº 19.813/2018.

 OMAR NAJAR PREFEITO MUNICIPAL
Prefeito Municipal

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

ALEX NIURI SILVEIRA SILVA
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

 

LEI Nº 6.257, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018.

Autor do Projeto de Lei C. M. nº 156/2018 - Poder Executivo - Omar 
Najar. 
“Autoriza o Poder Executivo a credenciar e ceder ao Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo, para a realização de estágio educativo nas uni-
dades judiciárias desta comarca, adolescentes matriculados no Serviço 
de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana - SOMA 
- AMERICANA, e dá outras providências.”

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

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a credenciar e ceder ao Tri-
bunal de Justiça do Estado de São Paulo, para a realização de estágio 
educativo nas unidades judiciárias desta comarca, adolescentes matri-
culados no Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de 
Americana - SOMA - AMERICANA.

Parágrafo único. A cessão será efetuada sem ônus para o Poder Judi-
ciário, correndo por conta do Município os encargos dela decorrentes.

Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convênio com o 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, representado pelo Juiz de 
Direito Diretor do Fórum desta Comarca de Americana, tendo por objeto 
a cessão prevista no art. 1° desta Lei.

Parágrafo único. O convênio será celebrado nos termos da Minuta Ane-
xa, que da presente Lei faz parte integrante, ficando autorizada a cele-
bração de termos aditivos que tenham por objeto a realização de ajustes 
e adequações direcionadas para a consecução de suas finalidades.

Art. 3º As despesas com a execução desta Lei correrão por conta da 
dotação orçamentária n° 3390.39.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 23 de abril de 2018.

Art. 5º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 21 de dezembro de 2018.

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

Ref. Prot. PMA nº 66.144/2011.

LEI Nº 6.257, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018.

ANEXO

TERMO DE CONVÊNIO

Termo de convênio celebrado entre o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES-
TADO DE SÃO PAULO, o MUNICÍPIO DE AMERICANA e o SERVIÇO 
DE ORIENTAÇÃO MULTIDISCIPLINAR PARA ADOLESCENTES DE 
AMERICANA, tendo por objeto a cessão de adolescentes matriculados 
na entidade para a realização de estágio educativo nas unidades judici-
árias da comarca.

Por este instrumento,o EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO 
PAULO, representado pelo Meritíssimo Sr. Dr. Juiz de Direito Diretor do 
Fórum da Comarca de Americana, ....................................., portador da 
cédula de identidade RG nº ....................., inscrito no CPF sob nº ...........
.............................; o MUNICÍPIO DE AMERICANA, neste ato represen-
tado pelo seu Prefeito, Sr. Omar Najar, portador da cédula de identidade 
RG nº 4.574.643-6 e inscrito no CPF sob nº 013.784.818-87, e o SER-
VIÇO DE ORIENTAÇÃO MULTIDISCIPLINAR PARA ADOLESCENTES 
DE AMERICANA - SOMA, inscrito no CNPJ sob nº 44.682.979/0001-09, 
com sede na Praça dos Expedicionários, nº 29, Vila Medon, na Cidade 
de Americana/SP, representado por seu Presidente, Sr. ..................., por-
tador da cédula de identidade RG n° ......................................, inscrito no 
CPF sob n° ..........................................., celebram, neste ato, o presente 
convênio, que reger-se-á pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. Convênio do Poder Judiciário com o MUNICÍPIO DE AMERICANA, 
para o credenciamento e cessão, ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES-
TADO DE SÃO PAULO, de adolescentes matriculados no SERVIÇO DE 
ORIENTAÇÃO MULTIDISCIPLINAR PARA ADOLESCENTES DE AME-
RICANA - SOMA, para a realização de estágio educativo nas unidades 
judiciárias da comarca de Americana.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ENCARGOS DAS PARTES:
2.1. Atribuem-se, às partes convenentes, os seguintes encargos:

a) SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO MULTIDISCIPLINAR PARA ADOLES-
CENTES DE AMERICANA - SOMA:
a.1) indicar e encaminhar ao MUNICÍPIO os adolescentes, para a reali-
zação do estágio educativo;
a.2) manter o controle da frequência e da conduta dos menores coloca-
dos à disposição do fórum da comarca de Americana;
a.3) acolher ou justificar, em 30 (trinta) dias, o pedido de substituição do 
menor;
a.4) zelar para que os menores compareçam às unidades judiciárias de-
vidamente uniformizados e em absoluta observância aos horários esta-
belecidos;
a.5) encaminhar mensalmente, ao MUNICÍPIO, o pedido de repasse de 
recursos financeiros, de acordo com o número de menores colocados à 
disposição do fórum;
a.6) responsabilizar-se por qualquer ato irregular praticado pelo menor, 
independentemente de dolo ou culpa;
a.7) certificar-se que os menores cedidos estão cientes que deverão 
cumprir todos os regulamentos internos do Egrégio Tribunal de Justiça, 
sem exceção;
a.8) no caso de o MUNICÍPIO deixar de repassar aoSERVIÇO DE 
ORIENTAÇÃO MULTIDISCIPLINAR PARA ADOLESCENTES DE AME-
RICANA - SOMAo valor correspondente, ficará a entidade obrigada a 
manter os menores cedidos na unidade judiciária para os quais foram 
designados, pelo prazo de 15 (quinze) dias, assumindo, neste período, o 
repasse dos valores a eles destinados.

b) MUNICÍPIO:
b.1) destinar adolescentes matriculados no SERVIÇO DE ORIENTA-
ÇÃO MULTIDISCIPLINAR PARA ADOLESCENTES DE AMERICANA - 
SOMA para a realização do estágio educativo nas unidades judiciárias 
desta comarca;
b.2) subvencionar, mensalmente, ao SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO MUL-
TIDISCIPLINAR PARA ADOLESCENTES DE AMERICANA - SOMA, o 
valor correspondente a cada adolescente colocado à disposição do fó-
rum; 
b.3) definir critérios voltados, sobretudo, ao atendimento do requisito de 
afinidade dos adolescentes com a função que deverão exercer, antes de 
encaminhá-los ao Poder Judiciário.

c) FÓRUM DA COMARCA DE AMERICANA:
c.1) pleitear a substituição do menor, com antecedência de 30 (trinta) 
dias, sempre que conveniente, oportuno ou necessário;
c.2) controlar a frequência do adolescente cedido, por meio da unidade 
judiciária à qual estiver designado, arquivando na serventia judicial uma 
cópia, para simples controle e comunicação de eventuais irregularidades 
cometidas;
c.3) remeter ao MUNICÍPIO, mensalmente, o relatório de frequência;
c.4) comunicar as faltas no serviço, juntamente com a frequência, assim 
como as ausências, férias, licença saúde ou qualquer espécie de ocor-
rência que resulte em irregularidade da frequência; 
c.5) comunicar ao MUNICÍPIO, de imediato, quaisquer anormalidades 
que envolvam o adolescente.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DESIGNAÇÃO DOS MENORES, DO INÍ-
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CIO DO EXERCÍCIO, DA CARGA HORÁRIA E DA AUSÊNCIA:
3.1. A designaçãodos menores será precedida das seguintes cautelas:
3.1.1. oSERVIÇO DE ORIENTAÇÃO MULTIDISCIPLINAR PARA ADO-
LESCENTES DE AMERICANA - SOMA fará a indicação dos adolescen-
tes ao MUNICÍPIO e, nos termos da autorização conferida pela Lei Muni-
cipal nº ..............., de ...... de ................. de ........, este expedirá ofício ao 
Fórum de Americana, encaminhando a relação dos menores que serão 
colocados à disposição e as declarações assinadas por seus respon-
sáveis legais, atestando que referidos menores não possuem cônjuge, 
companheiro(a), parentes em linha reta e colateral até 3º (terceiro) grau 
prestando serviços na Serventia Judicial do Município, na qualidade de 
funcionários do Poder Judiciário;
3.1.2. a Diretoria do Fórum de Americana, com base na relação, pro-
videnciará as certidões de antecedentes dos menores junto à Vara da 
Infância e da Juventude da Comarca;
3.1.3. o início do exercício junto à unidade judiciária somente poderá ser 
iniciado a partir da data da homologação pela E. Presidência do Tribunal 
de Justiça;
3.1.4. os menores deverão exercer atividades compatíveis com sua ida-
de e nível intelectual;
3.1.5. a carga horária dos menores deverá ser de, no mínimo, 4 (quatro) 
horas, dentro do horário de funcionamento do fórum, devendo ser esta-
belecida pelo juiz a que estiverem vinculados, não podendo prejudicar as 
atividades educacionais regulares que desenvolvam.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA:
O convênio terá vigência pelo prazo de 60 (sessenta) meses, iniciando-
-se a partir de sua formalização.

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL:
O presente termo de convênio poderá ser rescindido, a qualquer tempo, 
por qualquer das partes nele envolvidas, mediante comunicação escrita 
do interessado, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
Considerar-se-á antecipadamente rescindido este termo no caso de des-
cumprimento injustificado de quaisquer de suas cláusulas, oportunidade 
na qual os menores deverão ser devolvidos, após prévio ajuste, ao MU-
NICÍPIO DE AMERICANA.

CLÁUSULA SEXTA - DO TERMO DE RESPONSABILIDADE E SIGI-
LO:
6.1. O adolescente deverá, obrigatoriamente, assinar o Termo de Res-
ponsabilidade e Sigilo, em face do estabelecido pelas normas de Política 
de Segurança da Informação do Tribunal de Justiça.
6.2. A não concordância com o Termo de Responsabilidade e Sigilo ou 
sua não assinatura constituem motivos impeditivos para a realização do 
estágio educativo nas unidades judiciárias.
6.3. Para a assinatura do Termo de Responsabilidade e Sigilo, o adoles-
cente será representado ou assistido por seu representante legal.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO
Fica eleito, desde já, o Foro da Comarca da Capital, com renúncia ex-
pressa de qualquer outro Juízo, por mais privilegiado que seja, para se-
rem dirimidas as questões que porventura surgirem em função do pre-
sente instrumento.
Nada mais. Lido e achado conforme pelas partes, perante as testemu-
nhas, lavrou-se este instrumento de convênio, em 5 (cinco) vias, por 
todos assinadas, visto que foram atendidas as formalidades legais. 

Americana, ..... de ............... de ........... 

Dr. ..........................................................................................
Juiz de Direito Diretor do Fórum da Comarca de Americana

Sr. Omar Najar
Prefeito do Município de Americana

Sr. .................................................................................
Presidente do Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes 
de Americana - SOMA

TESTEMUNHAS:

1. ___________________________________________
RG:
2. ___________________________________________
3. 
RG: 

Prefeitura Municipal de Americana, aos 21 de dezembro de 2018.

Publicado na mesma data naSecretaria 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

Secretário Municipal de Negócios Jurídicos 

 

LEI Nº 6.258, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018

Autor do Projeto de Lei C. M. nº 153/2018 - Poder Executivo - Omar 
Najar. 
“Dispõe sobre o Programa de Hortas Comunitárias, nos termos que es-
pecifica, 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:

Art. 1º Fica instituído, no âmbito deste Município, o Programa de Hortas 
Comunitárias, com os seguintes objetivos:

I - aproveitar mão de obra desempregada;

II - proporcionar terapia ocupacional para pessoas com deficiência e ho-
mens e mulheres de terceira idade;

III - manter terrenos limpos e utilizados.

§ 1º A Secretaria de Meio Ambiente ficará responsável pela gestão do 
programa instituído por esta Lei.

§ 2º Quando utilizado como terapia ocupacional, o Programa de Hortas 
Comunitárias deverá ser iniciado pelas unidades de saúde do Município, 
por meio de profissionais especializados na área de saúde mental, que 
serão coordenadores da atividade, nesses casos.

Art. 2º A implantação das hortas comunitárias poderá ocorrer em:

I - áreas públicas municipais;

II - áreas declaradas de utilidade pública, sem que tenha ocorrido imis-
são na posse;

III - terrenos ou glebas particulares;

IV - áreas onde foi instituída faixa de servidão de passagem de linhas de 
transmissão elétricas.

§ 1º A utilização das áreas especificadas nos incisos III e IV deste artigo 
dar-se-á mediante anuência formal do proprietário do imóvel.

§ 2º A utilização das faixas de servidão de passagem de linhas de trans-
missão elétricas, para os fins previstos nesta lei, deverá observar as 
instruções da Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL).

Art. 3º Para a caracterização da atividade como horta comunitária, deve-
rão ser atendidos os seguintes requisitos:

I - o imóvel deverá possuir área superficial de 500m² (quinhentos metros 
quadrados) a 10.000m² (dez mil metros quadrados), e nele não poderá 
estar edificada construção de natureza permanente;

II - deverá ser utilizada para cultivo mais de 70% (setenta por cento) da 
área total do imóvel, dividida em canteiros; e

III - deverão ser cultivadas, de forma ininterrupta, no mínimo, 6 (seis) 
espécies distintas de hortaliças.

Parágrafo único. Poderá ser caracterizada como horta comunitária a 
exploração da atividade em imóveis contíguos, pelo mesmo produtor, 
desde que, além dos demais requisitos previstos nesta Lei, as áreas, 
somadas, atendam ao estabelecido no inciso I do caput deste artigo.

Art. 4º A área destinada à implantação da horta comunitária poderá ser 
trabalhada por uma pessoa ou um grupo de pessoas.

Art. 5º Os interessados em aderir aos benefícios do programa deverão 
protocolar requerimento, endereçado à Secretaria de Meio Ambiente, 
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acompanhado de informações e documentos que atendam ao seguinte:
I - nome e qualificação da pessoa jurídica requerente, que poderá con-
sistir em microempreendedor individual, associação ou cooperativa que 
possua, dentre seus objetos sociais ou finalidades estatutárias, o cultivo 
e comercialização de hortaliças ou hortifrutigranjeiros;

II - cópias do comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica (CNPJ), dos atos constitutivos e dos documentos pessoais e 
comprovante de endereço do representante legal;

III - comprovante de inscrição no Cadastro de Atividades da Prefeitura 
Municipal;

IV - indicação, localização e caracterização da área a ser utilizada no 
programa, com a menção do número de identificação cadastral do imó-
vel;

V - relação contendo nome(s) e qualificação do(s) trabalhador(es) que 
executa(m) as atividades no local;

VI - breve descrição dos objetivos do(s) interessado(s);

VII - autorização do proprietário do imóvel, quando a atividade for desen-
volvida em imóvel particular.

Parágrafo único. A Comissão Gestora do Programa de Hortas Comuni-
tárias (COGESPHOCA) poderá solicitar outros documentos necessários 
à análise do pedido, os quais deverão ser apresentados no prazo de 30 
(trinta) dias, prorrogáveis, mediante pedido justificado, por igual prazo, 
sob pena de indeferimento dos benefícios instituídos por esta Lei.

Art. 6º Quando o interessado pretender desenvolver a atividade em área 
pública, deverá formalizar requerimento solicitando a permissão de uso 
da área, instruído com os documentos relacionados no § 1º do art. 1º do 
Decreto nº 9.706, de 3 de julho de 2012.

Art. 7º Nos imóveis de que trata esta Lei, enquanto utilizados para a 
exploração de hortas, somente serão autorizados os seguintes tipos de 
construção:

I - de uma cobertura leve:

a) com área máxima de 20,00m² (vinte metros quadrados), para terrenos 
com área superficial de até 1.000,00m² (um mil metros quadrados), ou 
com área máxima de 30,00m² (trinta metros quadrados), para terrenos 
com área superficial superior a 1.000,00m² (um mil metros quadrados); e

b) com área máxima de 15m² (quinze metros quadrados), para depósito 
de equipamentos;

II - de um sanitário de uso exclusivo do produtor, com área máxima de 
3,70 m² (três metros quadrados e setenta centímetros quadrados), des-
de que ligado à rede pública de coleta de esgoto.

§ 1º Fica proibida a construção de fossas sépticas nos imóveis de que 
trata esta lei.

§ 2 º As construções e benfeitorias realizadas em área pública serão 
incorporadas à Municipalidade ao término da permissão de uso.

Art. 8º Para a análise dos pedidos de transferência de permissão de uso 
de área pública para exploração de horta, será respeitada a ordem cro-
nológica dos requerimentos para uso do mesmo imóvel.

Parágrafo único. Na hipótese de não existirem outros requerimentos 
para uso do imóvel, o permissionário poderá indicar substituto, mediante 
pagamento de taxa de transferência, equivalente a 2 (duas) UFESPs 
(Unidades Fiscais do Estado de São Paulo) a cada 100,00m² (cem me-
tros quadrados) de área superficial do imóvel.

Art. 9º Fica instituída a Comissão Gestora do Programa de Hortas Comu-
nitárias de Americana (COGESPHOCA), responsável pela definição de 
políticas públicas de gestão, assessoramento, orientação e aprovação 
do programa instituído por esta lei, bem como pela análise dos requeri-
mentos sobre a concessão dos benefícios nela previstos.

Art. 10. A Comissão Gestora, de que trata o artigo anterior, será compos-
ta pelos seguintes membros:

I - 1 (um) representante da Secretaria de Planejamento;

II - 1 (um) representante da Secretaria de Ação Social e Desenvolvimen-
to Humano;

III - 1 (um) representante da Secretaria de Educação, na área de me-
renda escolar;

IV - 2 (dois) representantes da Secretaria de Meio Ambiente;

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

VI - 1 (um) representante do Departamento de Água e Esgoto (DAE);

VII - 1 (um) representante da Secretaria de Saúde;

VIII - 1 (um) representante da Coordenadoria de Assistência Técnica In-
tegrada (CATI);

IX - 1 (um) representante dos pequenos produtores de hortaliças de 
Americana.

Parágrafo único. A Comissão Gestora do Programa de Hortas Comuni-
tárias (COGESPHOCA) ficará responsável pela elaboração de seu regi-
mento interno.

Art. 11. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder, aos participantes 
do programa de hortas comunitárias, os seguintes benefícios:

I - redução de 50% (cinquenta por cento) do valor da tarifa de consumo 
de água; 

II - isenção do valor da tarifa de esgoto;

III - isenção de 20% (vinte por cento) no valor do Imposto Predial e Ter-
ritorial Urbano (IPTU).

§ 1º Os benefícios previstos neste artigo poderão ser concedidos à ex-
ploração da atividade em imóveis públicos ou particulares.

§ 2º A concessão das benesses previstas nesta lei não poderá acarretar 
devolução de valores já quitados ou que estejam bloqueados, pelo siste-
ma BACEN-Jud, em cobranças judiciais.

§ 3º Aos participantes do programa que possuem certificação de produ-
tos orgânicos, emitida pelos órgãos competentes, serão concedidos os 
seguintes benefícios:

I - redução de 50% (cinquenta por cento) do valor da tarifa de consumo 
de água;

II - isenção do valor da tarifa de coleta de esgoto estabelecida em lei; 

III - isenção do valor do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

Art. 12. A concessão dos benefícios previstos no artigo anterior será pre-
cedida de requerimento do interessado, firmado por seu representante 
legal.

§ 1º Os requerimentos serão endereçados à Secretaria de Meio Am-
biente, e deverão ser instruídos com os documentos previstos no art. 5º 
desta Lei. 

§ 2º Para análise dos requerimentos, serão considerados a natureza so-
cial do beneficiário, o número de pessoas envolvidas na atividade e ou-
tros critérios de interesse social e coletivo, essenciais para a concessão 
dos benefícios previstos no artigo anterior.

§ 3º Poderá ser solicitada, aos demais órgãos municipais, a elaboração 
de relatórios ou pareceres, de caráter técnico ou social, que possam 
subsidiar a análise dos requerimentos.

§ 4º Caso exista necessidade, poderá ser solicitada a elaboração de 
laudo de análise do solo.

Art. 13. O requerimento de concessão dos benefícios deverá ser pro-
tocolizado até a data de 31 de janeiro de cada exercício, sob pena de 
indeferimento.

Parágrafo único. A concessão dos benefícios fica limitada ao exercício 
financeiro correspondente ao protocolo do requerimento.

Art. 14. Para a manutenção dos benefícios instituídos por esta Lei, o in-
teressado deverá, além do cumprimento dos requisitos legais, participar 
de, no mínimo, duas capacitações anuais, a serem promovidas pela Se-
cretaria de Meio Ambiente ou outro órgão ou entidade por ela indicada. 

Art. 15. Os produtos gerados pelo desenvolvimento da atividade poderão 
ser comercializados pelos produtores. 

Art. 16. Para fins do desenvolvimento do programa, fica o Poder Execu-
tivo autorizado a celebrar convênios com órgãos estaduais ou federais, 
para orientação dos trabalhos e fornecimento dos insumos necessários.

Art. 17. Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convênio com Sin-
dicatos de Empregados, visando ao atendimento de desempregados da 



12 Diário oficial Americana, sábado, 22 de dezembro de 2018

referida categoria.

Art. 18. O Poder Executivo poderá dar ampla publicidade ao programa 
instituído por esta Lei.

Art. 19. A Administração Pública Municipal poderá regulamentar a pre-
sente Lei, no que couber.

Art. 20. Ficam revogadas:

I - a Lei nº 3.927, de 18 de novembro de 2003;

II - a Lei nº 5.032, de 7 de julho de 2010;

III - a Lei nº 5.595, de 20 de dezembro de 2013;

IV - a Lei nº 5.943, de 27 de julho de 2016.

Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 21 de dezembro de 2018.

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.

Ref. Prot. PMA nº 63.104/2017.

 OMAR NAJAR
Prefeito Municipal

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

ALEX NIURI SILVEIRA SILVA
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

 

LEI Nº 6.259, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018

Autor do Projeto de Lei C. M. nº 154/2018 - Poder Executivo - Omar 
Najar. 
“Dispõe sobre o exercício do comércio ambulante e feirante no Município 
de Americana, na forma 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:

CAPÍTULO I
DAS DEFINIÇÕES

Art. 1º Esta Lei regulamenta o exercício da atividade de comércio ambu-
lante e feirante no âmbito do Município de Americana.

Art. 2º Considera-se ambulante a pessoa que exerce atividade de venda 
a varejo de mercadorias, individualmente, em vias e logradouros públi-
cos, sem fixar-se em estabelecimento, instalação ou localização perma-
nente.

Art. 3º As atividades de comércio ambulante poderão ser exercidas:

I - de forma itinerante, quando o ambulante e seus auxiliares desenvol-
verem suas atividades carregando suas mercadorias junto ao corpo, ou 
em veículos circulando pelas vias públicas;

II - em ponto móvel, quando o ambulante e seus auxiliares, estacionados 
em locais autorizados de vias e logradouros públicos, desenvolverem 
suas atividades utilizando-se de suportes, equipamentos de apoio des-
montáveis ou removíveis, ou de veículos, automotivos ou não;

III - de forma eventual: quando o ambulante e seus auxiliares exercerem 
a atividade de venda de mercadorias em determinadas épocas do ano, 
por ocasião de festejos ou comemorações cívicas, esportivas ou religio-
sas, ou em campanhas para fins educativos, artísticos ou beneficentes.

Art. 4º Considera-se feirante a pessoa que exerce atividade de venda a 
varejo de produtos artesanais, manufaturados, alimentícios ou do setor 
agropecuário ou extrativista, realizada em feiras livres.

Art. 5º As feiras livres serão instaladas em locais abertos ao público, em 
vias públicas ou terrenos especialmente destinados a esta finalidade.

CAPÍTULO II
DAS AUTORIZAÇÕES PARA O EXERCÍCIO DO COMÉRCIO AMBU-
LANTE E FEIRANTE

Seção I
Dos requerimentos

Art. 6º Os interessados em realizar atividades de comércio ambulante e 
feirante deverão formalizar requerimento indicando as atividades e lo-
cais onde serão desempenhadas, instruído com documentos que aten-
dam às seguintes exigências:

I - apresentação de cópia de documentos pessoais (cédula de identidade 
e comprovante de inscrição no cadastro de pessoa física);

II - comprovação de que o interessado reside no Município de Americana 
em período não inferior a 2 (dois) anos, mediante a apresentação de 
cópias de:

a) conta de luz, água ou telefone;

b) carnê de lançamento do imposto sobre a propriedade predial e terri-
torial urbana (IPTU);

c) contrato de locação e recibo de pagamento do último aluguel, quando 
locatário de imóvel.

Parágrafo único. Em caso de comércio ambulante, o requerimento de-
verá indicar a forma do exercício da atividade, nos termos do disposto 
no art. 3º desta Lei.

Art. 7º O requerimento será submetido à análise prévia pela Secretaria 
de Obras e Serviços Urbanos e, em caso de aprovação, o interessado 
deverá demonstrar o preenchimento dos seguintes requisitos:

I - possuir domicílio em Americana se exerce a atividade de comercio 
ambulante;

II - não manter relação empregatícia, mediante apresentação de cópias 
da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS;

III - possuir inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), 
como microempreendedor individual (MEI);

IV - apresentar carteira de saúde, em caso de comércio de alimentos.

Seção II
Da concessão da autorização

Art. 8º Para o exercício do comércio ambulante, ainda que de forma 
eventual, exigir-se-á vistoria do local, se para a sua prática houver mon-
tagem ou desmontagem de construções, mesmo que provisórias, ou 
equipamentos que impliquem segurança ou comodidade dos usuários, 
dispensando-a se:

I - for exercido em estabelecimento já licenciado e vistoriado;

II - seu exercício não tiver relação com atividade que dependa de visto-
ria, embora exercido no mesmo local.

Art. 9º Atendidos os requisitos estabelecidos nos arts. 6º e 7º, e após a 
realização da vistoria de que trata o art. 8º desta Lei, será concedida uma 
autorização ao ambulante e feirante, expedida pela Secretaria de Obras 
e Serviços Urbanos.

§ 1º As autorizações serão concedidas para o exercício da atividade nos 
horários estabelecidos.
§ 2º Em casos de atividades de curta duração, poderá ser concedida 
autorização denominada “eventual”.

Art. 10. Não será concedida autorização para exercício do comércio am-
bulante e feirante aos menores de 18 (dezoito) anos.

Art. 11. A autorização para o exercício do comércio ambulante e feirante 
deverá ser renovada anualmente, mediante a apresentação, pelo inte-
ressado, dos documentos indicados no art. 7º desta Lei.

Art. 12. Ao conceder a autorização para o exercício da atividade, a Se-
cretaria de Obras e Serviços Urbanos poderá permitir a colocação de 
mesas e cadeiras para consumo dos produtos comercializados, após 
apresentação e avaliação de documentos comprobatórios e sanitários.

Seção III
Do cartão de identificação

Art. 13. Após concessão de autorização para o exercício da atividade, 
será fornecido ao interessado cartão de identificação.

Parágrafo único. Constarão do cartão de identificação:

I - o nome e endereço do ambulante e feirante;
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II - os gêneros ou mercadorias que constituem objeto do comércio

III - o nome do empregado ou preposto, quando o comércio não for exer-
cido pelo próprio licenciado;

IV - o exercício da atividade de forma eventual, na forma indicada no 
inciso III do art. 3º desta Lei, em sendo o caso.

Art. 14. O cartão de identificação deverá estar sempre em poder do am-
bulante e feirante, para ser exibido aos encarregados de fiscalização, 
quando solicitado.

CAPÍTULO III
DA SUBSTITUIÇÃO

Art. 15. O ambulante e feirante poderão indicar um preposto para subs-
tituí-los em sua ausência, nas hipóteses, condições e prazos a seguir 
estabelecidos:

I - falecimento de cônjuge, ascendentes, descendentes, colaterais até o 
3º (terceiro) grau, ou pessoas que vivam sob sua dependência econômi-
ca, conforme anotação em carteira profissional, pelo período de 5 (cinco) 
dias consecutivos, mediante apresentação de certidão de óbito;

II - nascimento de filho, pelo período de 20 (vinte) dias, no caso de am-
bulante ou feirante homem, e pelo período de 120 (cento e vinte) dias, 
no caso de ambulante ou feirante mulher, mediante apresentação da 
certidão de nascimento;

III - casamento, pelo período de 5 (cinco) dias, mediante apresentação 
da certidão de casamento;

IV - doença, mediante apresentação de atestado médico oficial, pelo pe-
ríodo nele estipulado.

CAPÍTULO IV
DAS CONDUTAS VEDADAS

Art. 16. É vedado aos ambulantes e feirantes, independentemente do 
tipo de atividade exercida:

I - transferir ou locar, sem autorização da Secretaria de Obras e Serviços 
Urbanos, o local autorizado para o exercício da atividade;

II - distribuir, expor, trocar ou vender qualquer material ou mercadoria 
que não esteja compreendida no objeto de sua atividade;

III - ceder a terceiros, com exceção do preposto indicado na forma do art. 
16, o seu cartão de identificação;

IV - permitir que outras pessoas utilizem seu equipamento para comer-
cialização;

V - utilizar postes, árvores, muros, paredes ou passeios para a coloca-
ção ou publicidade de suas mercadorias;

VI - apregoar sua mercadoria com algazarra;

VII - expor ou depositar mercadorias ou utensílios nos passeios, cantei-
ros e leitos de vias públicas;

VIII - no caso de atividade feirante, participar de feiras ou eventos dife-
rentes dos especificados em sua autorização.
Art. 17. Não será permitido o comércio ambulante e feirante a varejo dos 
seguintes artigos:

I - medicamentos ou quaisquer outros produtos farmacêuticos;

II - bebidas alcoólicas;

III - gasolina, querosene ou quaisquer substâncias inflamáveis ou ex-
plosivas;

IV - armas e munições;

V - folhetos, panfletos, livros ou gravuras de caráter obsceno;

VI - pastéis, doces, balas e outras guloseimas que não estejam protegi-
dos por envoltórios rigorosamente impermeáveis.

Art. 18. Os ambulantes não poderão, salvo autorização especial, realizar 
a atividade nos seguintes locais: 

I - Zoneamento da Área Central;

II - Orla da Praia dos Namorados;

III - Orla da Praia Azul;

IV - em distância inferior a 200m (duzentos metros) de estabelecimentos 
escolares;

V - em distância inferior a 200m (duzentos metros) de estabelecimentos 
hospitalares e Unidades Básicas de Saúde;

VI - em vias de grande acesso;

VII - em semáforos;

VIII - nas entradas e saídas do Município;

IX - em locais que prejudiquem o trânsito e o interesse público;

X - sobre os passeios públicos e canteiros;

XI - no interior das feiras livres e varejões municipais;

XII - no Terminal Rodoviário e nos Terminais Urbanos;

XIII - nas praças e parques públicos.

CAPÍTULO V
DAS PENALIDADES

Art. 19. A autorização para o exercício da atividade poderá ser suspen-
sa quando o ambulante ou feirante não mantiverem um bom padrão de 
comportamento, entre si ou com o público, por prazo a ser determinado 
pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos.

Art. 20. A infração aos preceitos desta Lei ensejará a aplicação das se-
guintes penalidades:

I - exercício da atividade de comércio ambulante ou feirante sem auto-
rização: multa no valor de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais);

II - ausência de exibição do cartão de identificação à fiscalização munici-
pal: multa no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais);

III - comercialização de mercadorias proibidas, de que trata o art. 18 
desta Lei: multa no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por 
unidade;

IV - exercício da atividade em locais proibidos: multa no valor de R$ 
150,00 (cento e cinquenta reais);

V - prática das condutas discriminadas no art. 17 desta Lei: multa no 
valor de R$ 325,00 (trezentos e vinte e cinco reais).

§ 1º Em caso de reincidência, as penalidades serão acrescidas, suces-
sivamente, dos percentuais de 20% (vinte por cento), 40% (quarenta por 
cento) e 80% (oitenta por cento).

§ 2º A reincidência na prática de infrações, pela quarta vez, acarretará o 
cancelamento da autorização para o exercício da atividade.

§ 3º Além da hipótese prevista no parágrafo anterior, considerada a gra-
vidade do caso e os antecedentes do infrator, poderá ser cancelada a 
autorização para o exercício da atividade em caso de adulteração ou 
rasura de documentos, desacato a servidores municipais e indisciplina 
ou perturbação da ordem. 

§ 4º Os valores estabelecidos no caput deste artigo serão atualizados, 
anualmente, pelo índice de atualização monetária adotado pela legisla-
ção municipal.

Art. 21. Sem prejuízo da aplicação das penalidades cominadas no artigo 
anterior, a apreensão das mercadorias ocorrerá nas seguintes hipóteses:

I - ausência de autorização para o exercício da atividade;

II - comercialização de produtos proibidos;

III - exercício da atividade em locais proibidos;

IV - reincidência de infrações.

Art. 22. As mercadorias, equipamentos e instalações apreendidos pode-
rão ser liberados mediante o pagamento prévio de multa, nos seguintes 
valores:

I - R$ 12,00 (doze reais) por unidade apreendida, no caso de mercado-
rias e equipamentos de pequeno porte;

II - R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por unidade apreendida, no caso 
de mercadorias, equipamentos e instalações de grande porte, tais como 
móveis, mudas de árvores, carrinhos de sorvete, cofres e similares.

§ 1º A liberação das mercadorias, equipamentos e instalações apreendi-



14 Diário oficial Americana, sábado, 22 de dezembro de 2018

dos poderá ser requerida nos seguintes prazos:

I - 6h (seis horas), no caso de mercadorias perecíveis;
II - 10 (dez) dias, com relação a mercadorias não perecíveis, equipamen-
tos e instalações.

§ 2º Na hipótese de o interessado não requerer a liberação nos prazos 
estipulados no parágrafo anterior, fica o Poder Executivo autorizado a:

I - proceder à doação a instituições de caridade, mediante recibo, de 
mercadorias não perecíveis e de equipamentos e instalações em bom 
estado de conservação;

II - inutilizar mercadorias perecíveis e impróprias ao consumo, bem como 
equipamentos e instalações deteriorados ou inservíveis.

§ 3º Os valores estabelecidos no caput deste artigo serão atualizados, 
anualmente, mediante a aplicação do índice de correção monetária ado-
tado pela legislação municipal.

CAPÍTULO VI
DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE CO-
MÉRCIO AMBULANTE

Art. 23. Fica instituída a taxa de fiscalização do exercício da atividade 
de comércio ambulante, devida pela atividade municipal de fiscalização 
do cumprimento da legislação que disciplina referida atividade, na forma 
desta Lei. 

Parágrafo único. A taxa de que trata o caput deste artigo tem incidência 
qualquer que seja a modalidade de comércio ambulante, na forma indi-
cada pelo art. 3º deste diploma.

Art. 24. O sujeito passivo do tributo é a pessoa sujeita à fiscalização mu-
nicipal do cumprimento da legislação que disciplina a atividade, descrita 
no art. 2º desta Lei.

Art. 25. A taxa instituída por esta Lei será devida independentemente do 
cumprimento das exigências legais, administrativas ou regulamentares 
por parte do sujeito passivo.

Art. 26. A taxa de fiscalização do exercício da atividade de comércio am-
bulante será lançada:

I - para os ambulantes que exercerem a atividade na forma dos incisos I 
e II do art. 3º desta Lei, por meio de lançamento mensal;

II - para as atividades realizadas de forma eventual, de que trata o inciso 
III do art. 3º deste diploma, por meio de lançamento relativo ao período 
de exercício da atividade.

Art. 27. A taxa de fiscalização do exercício da atividade é devida de acor-
do com a seguinte tabela:

Art. 28. A taxa de fiscalização do exercício da atividade de comércio am-
bulante é devida a partir da concessão da autorização para o exercício 
da atividade, considerando-se por inteiro a fração de mês superior a 15 
(quinze) dias.

Art. 29. A taxa instituída por esta lei deverá ser recolhida:

I - no dia 20 (vinte) de cada mês, para os ambulantes que exercerem a 
atividade na forma dos incisos I e II do art. 3º desta Lei; ou

II - de uma só vez, no ato da autorização concedida, para as atividades 
realizadas de forma eventual, nos termos do inciso III do art. 3º deste 
diploma.

Art. 30. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder, em benefício dos 
artesãos, redução de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da taxa de 
fiscalização instituída por esta Lei.

§ 1º A concessão do benefício fica condicionada a:

I - requerimento formulado pelo interessado; e

II - comprovação de que está regularmente inscrito na Unidade de Turis-
mo como artesão.

§ 2º O benefício somente poderá ser concedido com relação à taxa exi-
gível a partir da data do deferimento do pedido.

CAPÍTULO VII
DO PREÇO PÚBLICO

Art. 31. A utilização de áreas públicas, para o exercício da atividade fei-
rante, será remunerada por preço público fixado nos termos da Lei n° 
4.299, de 4 de janeiro de 2006, cuja cobrança será instituída mediante 
edição de decreto.

CAPÍTULO VIII
DISPOSIÇÕES FINAIS

 Art. 32. Existindo interesse público devidamente justificado, fica o Poder 
Executivo autorizado a suspender a concessão de novas autorizações 
para o exercício do comércio ambulante ou feirante no Município, me-
diante a edição do ato normativo competente. 

Art. 33. Compete à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos:

I - avaliar e fiscalizar as atividades de comércio ambulante e feirante no 
Município;

II - definir os locais onde poderá ser realizada a atividade feirante, bem 
como suspender ou extinguir seu funcionamento, por motivo fundamen-
tado;

III - analisar e resolver os casos omissos, atentando-se, sempre, ao inte-
resse público envolvido.

Art. 34. O Poder Executivo poderá regulamentar a presente lei, no que 
couber.

Art. 35. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 21 de dezembro de 2018.

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.

Ref. Prot. PMA nº 10.390/2015.

OMAR NAJAR 
Prefeito Municipal

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

ALEX NIURI SILVEIRA SILVA 
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

 

LEI Nº 6.260, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018

Autor do Projeto de Lei C. M. nº 157/2018 - Poder Executivo - Omar 
Najar. 
“Dispõe sobre a cobrança de preço público pelo uso de áreas públicas 
classificadas como Sistema de Lazer, localizadas no interior de lotea-
mentos fechados, nos termos que especifica.”

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

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a cobrar preço público inci-
dente sobre áreas públicas classificadas como Sistema de Lazer, loca-
lizadas no interior de loteamentos fechados, cujo uso seja outorgado a 
associações de moradores ou de proprietários de imóveis pertencentes 
aos referidos loteamentos.

Art. 2º O preço público de que trata esta Lei será cobrado anualmente, 
no valor de R$ 0,603127 (seiscentos e três mil e cento e vinte e sete 
milionésimos de real) por metro quadrado de área pública utilizada, clas-
sificada como Sistema de Lazer.

Art. 3º O valor será atualizado, anualmente, seguindo a variação da Uni-
dade Fiscal do Estado de São Paulo (UFESP).

Art. 4º O pagamento poderá ser parcelado em 12 (doze) prestações 
mensais, com vencimento no dia 15 (quinze) de cada mês.

Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder desconto de 10% 
(dez por cento) sobre o valor do preço público, se o pagamento for re-
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alizado de uma só vez, até a data de 15 de março de cada exercício 
financeiro. 

Art. 6º O disposto nesta Lei não se aplica a situações abrangidas em 
cláusulas e condições já estabelecidas em termos de ajustamento de 
conduta celebrados com o Ministério Público do Estado de São Paulo.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 21 de dezembro de 2018.

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.

Ref. Prot. PMA nº 76.856/2018.

OMAR NAJAR
Prefeito Municipal

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

ALEX NIURI SILVEIRA SILVA 
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

 

 
LEI Nº 6.261, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018.

Autor do Projeto de Lei C. M. nº 158/2018 - Poder Executivo - Omar 
Najar. 
“Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção à Associação Ecu-
mênica de Promoção Humana, Inclusão e Valorização de Americana - 
AEPHIVA, na forma 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:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder à Associação Ecu-
mênica de Promoção Humana, Inclusão e Valorização de Americana - 
AEPHIVA, com recursos provenientes do Fundo Nacional de Saúde, a 
serem depositados no Fundo Municipal de Saúde, subvenção no valor 
de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

Parágrafo único. O repasse da subvenção será efetuado em parcelas, 
durante o exercício de 2019, de acordo com as transferências realizadas 
pelo Fundo Nacional de Saúde.

Art. 2º A subvenção de que trata esta Lei destina-se ao desenvolvimento 
e execução, pela entidade, do projeto “Casa de Apoio - Abrigo Especial 
Tipo 1 e Tipo 2”.

Art. 3º A entidade deverá prestar contas da aplicação dos recursos re-
cebidos, nas condições estabelecidas no convênio a ser firmado entre 
as partes.

Art. 4º O repasse de que trata esta Lei será efetivado mediante assinatu-
ra de convênio, celebrado nos termos da Minuta Anexa, que da presente 
Lei faz parte integrante, ficando o Poder Executivo autorizado a firmar 
termos aditivos que tenham por objeto ajustes ou adequações direciona-
das para a consecução de suas finalidades.

Art. 5º As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta 
da dotação orçamentária nº 02.14.01.3350.43.00.

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

Prefeitura Municipal de Americana, aos 21 de dezembro de 2018.

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

Ref. Prot. PMA nº 60.704/2018.

LEI Nº 6.261, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018.

Minuta
CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE AMERICA-
NA E A ASSOCIAÇÃO ECUMÊNICA DE PROMOÇÃO HUMANA, IN-
CLUSÃO E VALORIZAÇÃO DE AMERICANA - AEPHIVA, OBJETIVAN-
DO O REPASSE DE SUBVENÇÃO E APLICAÇÃO DO RECURSO EM 
SUAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Pelo presente instrumento, de um lado, o MUNICÍPIO DE AMERICANA, 
pessoa jurídica de direito público interno, com Paço situado na Avenida 
Brasil, nº 85, Americana-SP, inscrito no CNPJ sob nº 45.781.176/0001-
66, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Omar Najar, brasi-
leiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG/SP nº 
................., inscrito no CPF/MF sob nº .........................., doravante de-
nominado simplesmente MUNICÍPIO; e de outro lado, a ASSOCIAÇÃO 
ECUMÊNICA DE PROMOÇÃO HUMANA, INCLUSÃO E VALORIZA-
ÇÃO DE AMERICANA - AEPHIVA, pessoa jurídica de direito privado, 
com sede na Rua Eugênio Liner, nº 107, Residencial Praia dos Namo-
rados, nesta cidade, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.342.968/0001-69, 
representada por seu Presidente, .........................., (qualificar), portador 
da cédula de identidade RG/SP nº ...................., inscrita no CPF/MF sob 
nº ..........................., doravante denominada simplesmente ENTIDADE, 
têm entre si, justo e convencionado, o que adiante segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA 

O convênio aqui formalizado, autorizado pela Lei Municipal nº ........., de 
...... de ................ de ............., decorre do repasse de recursos do Go-
verno Federal, efetuado por meio do Fundo Nacional de Saúde, com o 
subsequente depósito no Fundo Municipal de Saúde, para desenvolvi-
mento e execução do projeto “Casa de Apoio - Abrigo Especial - Tipo 1 
e Tipo 2”, na forma do disposto na Portaria nº 3.276, de 26 de dezembro 
de 2013, do Ministério da Saúde.

CLÁUSULA SEGUNDA 

Constitui objeto deste convênio o repasse, pelo MUNICÍPIO, de sub-
venção à ENTIDADE, para aplicação em suas atividades de assistência 
social, em continuidade ao desenvolvimento e execução de programa de 
atendimento aos portadores de HIV. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

São obrigações do MUNICÍPIO, através da Secretaria de Saúde, Fundo 
Municipal de Saúde e do Conselho Municipal de Saúde:

a) transferir o recurso financeiro consignado na Cláusula Quinta à EN-
TIDADE;
b) supervisionar, acompanhar e avaliar, qualitativa e quantitativamente, 
os serviços prestados pela ENTIDADE objeto deste convênio;
c) examinar e aprovar, se regulares, as prestações de contas do recurso 
financeiro repassado à ENTIDADE;

d) fixar prazo para que a ENTIDADE adote providências necessárias 
para o exato cumprimento das obrigações decorrentes deste convênio, 
sempre que verificada alguma irregularidade.

CLÁUSULA QUARTA

São obrigações da ENTIDADE:
a) zelar pela manutenção dos padrões de qualidade dos serviços pres-
tados;

b) proporcionar amplas e iguais condições de acesso à população 
abrangida pelos serviços assistenciais, sem discriminação de qualquer 
natureza;

c) manter recursos humanos, materiais e sociais adequados e compa-
tíveis com o atendimento dos serviços assistenciais a que se obriga a 
prestar, com vistas ao alcance dos objetivos deste convênio;

d) aplicar integralmente o recurso financeiro repassado em suas ativida-
des de assistência social, ficando expressamente vedada sua utilização 
para outros fins;

e) prestar contas ao MUNICÍPIO, nos moldes das instruções espe-
cíficas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em até ......... 
(...................) dias contados do recebimento da última parcela, encami-
nhando toda a documentação ao Fundo Municipal de Saúde, sito na 
Avenida Bandeirantes, nº 2.390, bairro Colina, nesta cidade;

f) manter a contabilidade e demais registros atualizados e em boa or-
dem, colocando-os sempre à disposição dos agentes públicos responsá-
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veis pelo controle interno e externo e do Conselho Municipal de Saúde, 
de forma a garantir o acesso às informações da correta aplicação e utili-
zação do recurso financeiro recebido;

g) assegurar ao MUNICÍPIO e ao Conselho Municipal de Saúde as con-
dições necessárias ao acompanhamento, supervisão, fiscalização e 
avaliação do objeto deste convênio.

CLÁUSULA QUINTA

O valor total objeto deste convênio é de R$ 120.000,00 (cento e vinte 
mil reais), cujas despesas correrão por conta da dotação orçamentária 
classificada sob nº 02.14.01.3350.43.00.

CLÁUSULA SEXTA

O MUNICÍPIO, com a transferência do recurso pelo Governo Federal, 
efetuará o repasse em parcelas mensais, mediante a apresentação de 
recibo junto ao Fundo Municipal de Saúde. 

CLÁUSULA SÉTIMA

O controle e fiscalização da execução do presente convênio serão efetu-
ados pelo Conselho Municipal de Saúde e demais órgãos competentes 
da Prefeitura Municipal.

CLÁUSULA OITAVA

A ENTIDADE ficará obrigada a restituir a quantia recebida, acrescida de 
juros de 1% (um por cento) ao mês, correção monetária e de multa no 
importe de 10% (dez por cento), se:

a) deixar de prestar contas do recurso recebido, no prazo e forma esti-
pulados;

b) utilizar o recurso recebido em finalidade diversa da estabelecida.

CLÁUSULA NONA

O descumprimento de quaisquer das cláusulas ora avençadas constitui-
rá motivo para a rescisão deste convênio, ficando também assegurado 
ao MUNICÍPIO o direito de promover a rescisão unilateral injustificada, 
independentemente do pagamento de qualquer indenização, desde que 
comunicada à outra parte, por escrito, com antecedência mínima de 30 
(trinta) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA

Fica eleito o foro da comarca de Americana para dirimir eventuais dúvi-
das ou questões oriundas deste convênio. 

E por estarem as partes justas e acertadas, assinam o presente instru-
mento em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na 
presença de duas testemunhas.

Americana, .....................................................
MUNICÍPIO DE AMERICANA

__________________________
Omar Najar
Prefeito Municipal

ASSOCIAÇÃO ECUMÊNICA DE PROMOÇÃO HUMANA, INCLUSÃO E 
VALORIZAÇÃO DE AMERICANA - AEPHIVA
___________________________________
.....................................................................
Presidente

Cientes:
Fundo Municipal de Saúde
______________________ 
Nome 
RG

Conselho Municipal de Saúde 
________________________
Nome 
RG

Testemunhas:

1. _________________________________
Nome
RG

2. _________________________________
Nome

RG 

Prefeitura Municipal de Americana, aos 21 de dezembro de 2018.

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.

OMAR NAJAR 
Prefeito Municipal

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

ALEX NIURI SILVEIRA SILVA
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

 

LEI Nº 6.262, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018.

Autor do Projeto de Lei C. M. nº 160/2018 - Poder Executivo - Omar 
Najar. 
“Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o Estado de São 
Paulo, por intermédio da Secretaria de Administração Penitenciária, para 
os fins que especifica.”

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

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convênio com o 
Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Administração Pe-
nitenciária, tendo por objeto a conjugação de esforços voltados à implan-
tação da Unidade de Atendimento de Reintegração Social, objetivando a 
execução, de caráter contínuo, neste Município, do Programa de Penas 
e Medidas Alternativas e do Programa de Atenção ao Egresso e Família.

Parágrafo único. O convênio será celebrado nos termos da Minuta Ane-
xa, que da presente Lei faz parte integrante, ficando o Poder Executivo 
autorizado a firmar termos aditivos que tenham por objeto prorrogação 
de vigência, ajustes e adequações direcionadas para a consecução de 
suas finalidades.

Art. 2º Os encargos que o Município vier a assumir em razão da execu-
ção do convênio correrão por conta das verbas próprias constantes do 
orçamento, suplementadas se necessário.

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

Prefeitura Municipal de Americana, aos 21 de dezembro de 2018.

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
Ref. Prot. PMA nº 64.146/2018.

LEI Nº 6.262, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018.

ANEXO I

TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE 
SÃO PAULO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA-
ÇÃO PENITENCIÁRIA, E O MUNICÍPIO DE AMERICANA/SP, COM VIS-
TAS À IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO CONTINUADA DE PROGRAMAS 
DA COORDENADORIA DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL E CIDADANIA.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 21 de dezembro de 2018.

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.

O anexo completo encontra-se disponível para consulta na Secretaria 
de Administração.

OMAR NAJAR
Prefeito Municipal

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

ALEX NIURI SILVEIRA SILVA
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

 

DECRETO Nº 12.147, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018.

“Delega poderes ao Secretário de Cultura e Turismo, para os fins que 
especifica.”

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

Considerando o disposto no parágrafo único do art. 62 da Lei Orgânica 
Municipal;

Considerando o que consta do procedimento administrativo PMA nº 
82.310/2018,

D E C R E T A :

Art. 1º Ficam delegados ao Secretário de Cultura e Turismo poderes 
para firmar convênio com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações 
e Comunicações, tendo por objeto a implantação de planetário móvel 
digital e desenvolvimento de conteúdos multidisciplinares em sistema 
“fulldome”, constante da proposta SINCOV n° 29.403/2018.

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

Prefeitura Municipal de Americana, aos 21 de dezembro de 2018.

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 12.133, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2018.

“Tomba o conjunto de prédios que compõem a denominada ‘Colônia So-
brado Velho’ e seu entorno, 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° 3.787, de 25 de março de 2003;

Considerando o disposto nos Decretos n° 5.512, de 12 de junho de 2002, 
e n° 7.330, de 20 de julho de 2007;

Considerando que compete ao Município promover a proteção do patri-
mônio histórico-cultural local e do meio ambiente, nos termos do inciso 
VIII do art. 4º da Lei Orgânica Municipal;

Considerando o interesse público na preservação do conjunto histórico 
e cultural dos prédios que compõem a denominada Colônia Sobrado Ve-
lho e seu entorno, conjunto colonial construído na década de 1940, que 
representa a única colônia rural que remanesce no Município, cuja deno-
minação foi dada em homenagem aos esforços dos imigrantes italianos, 
colonos da antiga Fazenda Salto Grande, que a partir do ano de 1887 
se instalaram nessa localidade e construíram cinco colônias, a saber, 
Sobrado Velho, Tapera, Quebra Popa, Boa Vista e Botafogo;

Considerando, assim, o valor histórico e cultural que possui a Colônia 
Sobrado Velho, parte integrante da memória de nossa cidade e de re-
levância para a comunidade americanense, a impor ao Poder Público 
Municipal o dever de defendê-la e resguardá-la para as presentes e fu-
turas gerações;

Considerando a aprovação, pelo Conselho de Defesa do Patrimônio His-
tórico e Cultural de Americana - CONDEPHAM, de parecer favorável ao 
tombamento dos bens;

Considerando o que consta do procedimento administrativo PMA nº 
15.912/2005,

D E C R E T A :

Art. 1º Fica tombado o conjunto de prédios que compõem a denomi-
nada Colônia Sobrado Velho e seu entorno, em áreas de terreno de 
2.207,78m² (dois mil, duzentos e sete metros quadrados e setenta e 
oito centímetros quadrados) e de 6.616,67m² (seis mil, seiscentos e de-
zesseis metros quadrados e sessenta e sete centímetros quadrados), 
situadas na Avenida João Nicolau Abdalla, nºs 9000 e 9080, no bairro 
Balneário Salto Grande, cadastradas na Prefeitura Municipal sob n°s 
36.0700.0010.0000 e 36.0700.0020.0000.

 Art. 2º Fica o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico e Cultural de 
Americana - CONDEPHAM autorizado a inscrever os imóveis em refe-
rência no Livro do Tombo, para os devidos efeitos legais.

 Art. 3º Os bens tombados ficam sujeitos às normas de proteção e con-
servação previstas nos arts. 17 a 32 da Lei n° 3.787, de 25 de março de 
2003, bem como a outras normas que venham a ampliá-las, substituí-las 
ou modificá-las.

 Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagin-
do efeitos a 20 de julho de 2007.

 Art. 5º Ficam revogadas as disposições em contrário.

 Prefeitura Municipal de Americana, aos 14 de dezembro de 2018.

   Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.

OMAR NAJAR
Prefeito Municipal

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

ALEX NIURI SILVEIRA SILVA
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos 

 

LEI Nº 6.263, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018.

Autor do Projeto de Lei C. M. nº 161/2018 - Poder Executivo - Omar 
Najar. 
“Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção ao Serviço Espírita 
de Assistência e Recuperação de Americana - SEARA, na forma que 
especifica.”

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

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder, ao Serviço Espírita 
de Assistência e Recuperação de Americana - SEARA, subvenção no 
valor de R$ 1.079.956,80 (um milhão, setenta e nove mil, novecentos e 
cinquenta e seis reais e oitenta centavos). 
Parágrafo único. A subvenção será repassada durante o exercício de 
2019, em 12 (doze) parcelas mensais, no valor de R$ 89.996,40 (oiten-
ta e nove mil, novecentos e noventa e seis reais e quarenta centavos) 
cada, destinando-se à execução, pela entidade beneficiada, de Plano de 
Trabalho que tem por finalidade o acolhimento e atendimento clínico de 
pacientes, na área de saúde mental, encaminhados através da Secreta-
ria Municipal de Saúde.

Art. 2º O repasse da subvenção será efetuado mediante a assinatura 
de convênio, a ser formalizado nos termos da Minuta Anexa, que da 
presente Lei faz parte integrante, ficando o Poder Executivo autorizado 
a firmar termos aditivos que tenham por objeto sua prorrogação, ajustes 
ou adequações direcionadas para a consecução de suas finalidades.

Art. 3º A entidade deverá prestar contas da aplicação dos recursos rece-
bidos, nas condições estabelecidas no convênio.

Art. 4º As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta 
da dotação orçamentária n° 02.14.01.3350.43.00.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revo-
gadas as disposições em contrário.
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Prefeitura Municipal de Americana, aos 21 de dezembro de 2018.

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

Ref. Prot. PMA nº 74.471/2018.

CONVÊNIO Nº ................ / ............

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE AMERICA-
NA E O SERVIÇO ESPÍRITA DE ASSISTÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE 
AMERICANA - SEARA, TENDO POR OBJETO O REPASSE DE SUB-
VENÇÃO E SUA APLICAÇÃO EM ATIVIDADES DE ATENDIMENTO 
CLÍNICO DE PACIENTES, NA ÁREA DE SAÚDE MENTAL.

Pelo presente instrumento de convênio, de um lado, devidamente auto-
rizado pela Lei nº .............., de ...... de ................. de .........., o MUNICÍ-
PIO DE AMERICANA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito 
no CNPJ/MF sob nº 45.781.176/0001-66, com Paço situado na Avenida 
Brasil, nº 85, em Americana-SP, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal, Sr. Omar Najar, brasileiro, casado, empresário, portador da 
cédula de identidade RG/SP nº ....................., inscrito no CPF/MF sob 
nº ..................., doravante denominado simplesmente MUNICÍPIO; e 
de outro lado, o SERVIÇO ESPÍRITA DE ASSISTÊNCIA E RECUPE-
RAÇÃO DE AMERICANA - SEARA, entidade de direito privado, consti-
tuída na forma de seus Estatutos Sociais, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
43.266.220/0001-74, com sede na Praça Allan Kardec, nº 100, Jardim 
Brasil, CEP. 13.474-189, nesta cidade de Americana-SP, aqui represen-
tada por seu Presidente, ......................., ..........(qualificação) ............., 
portador da cédula de identidade RG/SP nº ..........................., inscrito no 
CPF/MF nº ........................................., doravante denominada simples-
mente de ENTIDADE, ajustam entre si a celebração do presente Convê-
nio, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente convênio tem por objeto o repasse de recursos municipais 
a título de subvenção, conforme autorização contida na Lei Municipal 
nº .........., de ........ de ......................... de ..........., visando a execução, 
pela ENTIDADE, do Plano de Trabalho por ela apresentado e encartado 
no Processo Administrativo PMA nº ............, de ..... de ............ de ......., 
que passa a fazer parte integrante deste instrumento, com o objetivo de 
promover o acolhimento, no âmbito da urgência/emergência psiquiátrica, 
de pacientes domiciliados no Município de Americana-SP, egressos de 
unidades de pronto atendimento e pronto socorro central, com a pres-
tação de total assistência médica, visando à estabilização de quadros 
clínicos agravados por surtos decorrentes de sofrimento ou transtorno 
mental, ou pelo uso de álcool, crack e outras drogas, com a disponibiliza-
ção de, no mínimo, ..... (número por extenso) leitos, destinados a absor-
ver a demanda existente, para permanência de curto prazo e posterior 
encaminhamento a outros serviços municipais ou regionais, de âmbito 
psiquiátrico. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
Ao MUNICÍPIO caberá:

a) repassar à ENTIDADE a importância de R$ 1.079.956,80 (um milhão, 
setenta e nove mil, novecentos e cinquenta e seis reais e oitenta centa-
vos), em 12 (doze) parcelas mensais, no valor de R$ 89.996,40 (oitenta 
e nove mil, novecentos e noventa e seis reais e quarenta centavos) cada;

b) supervisionar, acompanhar e avaliar, qualitativa e quantitativamente, a 
execução do Plano de Trabalho apresentado pela ENTIDADE;

c) examinar e aprovar, se regulares, as prestações de contas da aplica-
ção dos recursos financeiros repassados à ENTIDADE;

d) acompanhar e avaliar, através dos órgãos municipais próprios, o de-
senvolvimento e execução do Plano de Trabalho; 

e) fixar prazo, se necessário, para que a ENTIDADE adote providên-
cias tendentes ao fiel cumprimento das obrigações contidas no Plano 
de Trabalho;

f) comunicar, ao Conselho Municipal de Saúde, eventuais irregularida-
des ocorridas na execução do Plano de Trabalho. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA ENTIDADE

À ENTIDADE caberá:

a) executar o Plano de Trabalho apresentado ao MUNICÍPIO, encartado 
no Processo Administrativo nº .................., de .......... de ............... de 
............, para a realização dos atendimentos decorrentes do objeto deste 
convênio;

b) zelar pela manutenção dos padrões de qualidade dos serviços a se-
rem executados, bem como pelo atendimento das normas de segurança 
aplicáveis à espécie;

c) aplicar os recursos financeiros repassados pelo Município exclusiva-
mente nas finalidades previstas no convênio; 

d) prestar contas ao Município, mensalmente, dos recursos repassados, 
mediante a apresentação de comprovantes das despesas efetuadas na 
execução e manutenção do Plano de Trabalho; 

e) assegurar ao MUNICÍPIO as condições necessárias ao acompanha-
mento, supervisão, fiscalização e avaliação do desenvolvimento e exe-
cução do objeto deste convênio; 

f) fornecer, aos órgãos municipais incumbidos do acompanhamento e 
fiscalização da execução do convênio, todas as informações solicitadas;

g) apresentar relatório mensal informando o registro de pacientes e nú-
mero de leitos ocupados, bem como os custos referentes à manutenção 
dos mesmos;

h) apresentar Relatório Final, contendo demonstrativo das despesas efe-
tuadas na execução do Plano de Trabalho. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES COMUNS

Serão estabelecidas, conjuntamente, pelo MUNICÍPIO, através da Se-
cretaria Municipal de Saúde e do Fundo Municipal de Saúde, e pela EN-
TIDADE, as medidas necessárias à fiscalização e acompanhamento do 
objeto deste convênio.

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO

Os atendimentos prestados pela ENTIDADE, em decorrência deste con-
vênio, serão totalmente gratuitos, observadas as condições e detalha-
mentos constantes do Plano de Trabalho, bem como as diretrizes ema-
nadas do Sistema Único de Saúde.

CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR

O valor do presente convênio é de R$ 1.079.956,80 (um milhão, setenta 
e nove mil, novecentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos), a ser 
repassado em 12 (doze) parcelas mensais, no valor de R$ 89.996,40 (oi-
tenta e nove mil, novecentos e noventa e seis reais e quarenta centavos) 
cada, durante o exercício financeiro de 2019, mediante a prestação de 
contas mensal dos recursos repassados no período anterior. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA

O presente convênio vigorará até o dia 31 de dezembro de 2019.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO

O presente convênio poderá ser rescindido:

a) por comum acordo das partes;

b) por qualquer das partes, mediante notificação escrita à outra parte, 
caso ocorra o não cumprimento de obrigações assumidas;

c) por qualquer das partes, mediante comunicado escrito com antece-
dência mínima de 60 (sessenta) dias, quando não mais interessar a con-
tinuidade do convênio.

CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes deste convênio correrão por conta da dotação 
orçamentária nº 02.14.01.3350.43.00.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

Para dirimir eventuais questões decorrentes deste convênio, não resol-
vidas de forma consensual, fica eleito o foro da Comarca de Americana.

E, por assim terem estabelecido, firmam o presente instrumento de con-
vênio em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença de duas 
testemunhas, para que produza os efeitos de direito.

Americana, .......... de ............................. de ............. .
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MUNICÍPIO DE AMERICANA
__________________________
Omar Najar
Prefeito Municipal

SERVIÇO ESPÍRITA DE ASSISTÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE AMERI-
CANA SEARA
_____________________________________________
(nome)
Presidente

Testemunhas:
1.________________________________
Nome: 
RG: 
CPF: 

2.________________________________
Nome: 
RG: 
CPF: 

Prefeitura Municipal de Americana, aos 21 de dezembro de 2018.

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 12.136, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2018.

“Altera o Decreto n° 11.392, de 24 de maio de 2016, na forma que es-
pecifica.”

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

Considerando o disposto no Decreto n° 11.391, de 24 de maio de 2016;

Considerando o que consta do procedimento administrativo PMA nº 
56.104/2009,

D E C R E T A :

Art. 1° O art. 1° do Decreto n° 11.392, de 24 de maio de 2016, passa a 
vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 1° ......................................................................................................:
I - ..............................................................................................................;
II - Conselhos Setoriais e de Direitos:
a) ..............................................................................................................;
b) representantes do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS:
1. ..............................................................................................................;
2. representante do Poder Público:
- Marilza de Jesus Morais Silva;
c) ..............................................................................................................; 
d) ..............................................................................................................;
e) ..............................................................................................................;

III - Políticas Setoriais:
a) representantes da Secretaria de Ação Social e Desenvolvimento Hu-
mano:
1. ..............................................................................................................;
2. ..............................................................................................................;

3. representante dos Serviços de Proteção Social Especial:
- Kátia Cristina Ravagnani Elias;
b) ..............................................................................................................;
c) ..............................................................................................................;
d) ..............................................................................................................;
e) ..............................................................................................................;
f) ...............................................................................................................;
g) ..............................................................................................................;
h)..............................................................................................................;

IV -............................................................................................................”

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

Prefeitura Municipal de Americana, aos 14 de dezembro de 2018.

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 12.135, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2018.

“Altera o Decreto nº 12.040, de 26 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 
73.865/2015,

D E C R E T A :

Art. 1º O art. 1º do Decreto nº 12.040, de 26 de julho de 2018, passa a 
vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 1º O Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico e Cultural de 
Americana - CONDEPHAM, instituído pela Lei n° 3.787, de 25 de março 
de 2003, passa a ser composto pelos seguintes membros:

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

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

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

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

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

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

VII - representantes da Unidade de Desenvolvimento Econômico:

- Titular: Ricardo Fernandes do Nascimento;

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

VIII - .........................................................................................................;

IX - ...........................................................................................................;

X - representantes da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Ame-
ricana:

- Titular: Daniel Luiz Franzin Bassette;

- Suplente: Aline Michele Olivato Pazian;

XI - representantes da 48ª Subsecção da Ordem dos Advogados do Bra-
sil - OAB:

- Titular: ....................................................................................................;

- Suplente: Thiago Rama Vicentini;

XII - representantes das unidades de Ensino Superior de Americana:

- Titular: Elisangela C. Limoni Rocha;

- Suplente: Nara Maciel;

XIII - .........................................................................................................;

XIV - .........................................................................................................;

XV - representantes da Câmara Municipal:

- Titular: Fabio Rogério Vital da Silva;
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- Suplente: Synval de Souza;

XVI - representantes da Associação Comercial e Industrial de America-
na:

- Titular: Veridiano Bispo dos Santos;

- Suplente: Marco Antonio Mastrodi;

XVII - .......................................................................................................”

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

Prefeitura Municipal de Americana, aos 14 de dezembro de 2018.

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 12.134, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2018.

“Tomba o prédio da antiga Estação Ferroviária de Americana e o comple-
xo ferroviário que a integra, em seu entorno, e dá outras providências.”

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

Considerando o disposto nas Leis n° 3.772, de 13 de janeiro de 2003, e 
n° 3.787, de 25 de março de 2003;

Considerando o disposto nos Decretos n° 5.083, de 25 de julho de 2000, 
e n° 7.358, de 17 de agosto de 2007;

Considerando que compete ao Município promover a proteção do patri-
mônio histórico-cultural local e do meio ambiente, nos termos do inciso 
VIII do art. 4º da Lei Orgânica Municipal;

Considerando o interesse público na preservação do prédio histórico, 
cultural, arquitetônico, estético, pedagógico e turístico da antiga Estação 
Ferroviária de Americana e do complexo ferroviário que a integra, em 
seu entorno;

Considerando que a antiga Estação Ferroviária de Americana, principal 
marco de fundação do Município, foi construída originariamente durante 
a segunda metade do século XIX, inaugurada em 1875 e reconstruída 
no ano de 1912, e que trouxe para a região numeroso contingente de tra-
balhadores e imigrantes, multiplicando e diversificando as propriedades 
agrícolas e impulsionando o comércio na vila existente nas imediações 
da Estação - a Villa Americana, a Fábrica de Tecidos Carioba, e, depois, 
a própria Cidade de Americana;

Considerando o valor histórico e cultural que possui a Estação Ferrovi-
ária de Americana, parte integrante da memória de nossa cidade e de 
relevância para a comunidade americanense, a impor ao poder público 
municipal o dever de defendê-lo e resguardá-lo para as presentes e fu-
turas gerações;

Considerando a aprovação, pelo Conselho de Defesa do Patrimônio His-
tórico e Cultural de Americana - CONDEPHAM, de parecer favorável ao 
tombamento dos bens;

Considerando o que consta do procedimento administrativo PMA nº 
15.910/2005,

D E C R E T A :

Art. 1º Ficam tombados o prédio histórico da Estação Ferroviária de Ame-
ricana, situado na Avenida Dr. Antônio Lobo, n° 196, na região central da 
Cidade, cadastrado, na Prefeitura Municipal, sob n° 01.0043.0542.0001, 
edificado em área de 1.270,17m² (um mil, duzentos e setenta metros 
quadrados e dezessete centímetros quadrados), bem como o complexo 
ferroviário que integra a referida estação, cadastrado, na Prefeitura Mu-

nicipal, sob n° 01.0043.0542.0002, com área de 19.826,82m² (dezenove 
mil, oitocentos e vinte e seis metros quadrados e oitenta e dois centíme-
tros quadrados), totalizando uma área superficial de 21.096,99m² (vinte 
e um mil e noventa e seis metros quadrados e noventa e nove centí-
metros quadrados), conforme memorial descritivo de fl. 16 do processo 
administrativo PMA protocolizado sob n° 15.910/2005.

Art. 2° O complexo ferroviário de que trata o artigo anterior está contido 
nos limites da esplanada da Estação Ferroviária de Americana, entre os 
quilômetros 81 + 659m e 82 + 259m, compreendendo, além do edifício 
da própria estação e suas dependências internas, a via permanente, as 
duas plataformas, a armadura metálica da cobertura, a caixa d’água me-
tálica assente sobre construção de tijolos aparentes e todos os postes 
da eletrificação.

Parágrafo único. Considera-se via permanente, para os efeitos deste de-
creto, todos os elementos associados à linha férrea e entendidos como 
parte indissociável do conjunto ferroviário, especialmente o trecho com-
preendendo a reta (plataforma número um) e o primeiro desvio (plata-
forma número dois), bem como os demais desvios existentes entre os 
limites laterais e quilométricos da esplanada da Estação Ferroviária de 
Americana.

Art. 3º Fica o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico e Cultural de 
Americana - CONDEPHAM autorizado a inscrever os imóveis em refe-
rência no Livro do Tombo, para os devidos efeitos legais.

Art. 4º Os bens tombados ficam sujeitos às normas de proteção e con-
servação previstas nos arts. 17 a 32 da Lei n° 3.787, de 25 de março de 
2003, bem como a outras normas que venham a ampliá-las, substituí-las 
ou modificá-las.

Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagin-
do efeitos a 17 de agosto de 2007.

Art. 6º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 14 de dezembro de 2018.

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 12.138, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018.

“Altera o Decreto nº 12.098, de 3 de outubro de 2018, na forma que 
especifica.”

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 
24.688/2017,

D E C R E T A :

Art. 1º Os arts. 1º e 2° do Decreto nº 12.098, de 3 de outubro de 2018, 
passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º Fica outorgada a Indústria Têxtil Silvatex Ltda. - ME, inscrita no 
CNPJ/MF sob n° 43.254.408/0001-00, e no Cadastro de Atividades do 
Município sob n° 952, permissão de uso do salão industrial n°50-A, com 
área de 532,00m² (quinhentos e trinta e dois metros quadrados), situado 
no Bairro Carioba, nesta Cidade, de propriedade do Município, para de-
senvolvimento das atividades descritas em seu objeto social.”

“Art. 2° Em decorrência da permissão de uso outorgada, o permissioná-
rio pagará à Prefeitura Municipal, na Unidade de Gestão Financeira ou 
na rede bancária, por meio de guias, carnês ou boletos com código de 
barras, a importância mensal de R$ 1.399,27 (um mil, trezentos e noven-
ta e nove reais e vinte e sete centavos), até o dia 25 (vinte e cinco) do 
mês subsequente ao de referência.

§ 1º O preço público decorrente da permissão de uso de que trata este 
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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.

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

Prefeitura Municipal de Americana, aos 17 de dezembro de 2018.

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 12.137, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018.

“Revoga o Decreto nº 4.626, de 6 de agosto de 1998, e dá outras pro-
vidências.”

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 
9.121/2018,

D E C R E T A :

Art. 1º Fica revogado o Decreto nº 4.626, de 6 de agosto de 1998.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagin-
do efeitos a 14 de março de 2018.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 17 de dezembro de 2018.

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 12.132, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2018.

“Transfere a JOÃO CARLOS BONFATTI DE PIERI, a permissão de uso 
outorgada pelo Decreto nº 7.143, de 16 de janeiro 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 
73.119/2006,

D E C R E T A :

Art. 1º Fica transferida a João Carlos Bonfatti de Pieri, inscrito no C.P.F./
M.F. sob nº 280.938.628-54, residente na Rua Quintino Bocaiúva, nº 

181, apto. 12, Vila Santa Catarina, em Americana-SP, a permissão de 
uso de viela de passagem constituída por 78,33m² (setenta e oito me-
tros quadrados e trinta e três centímetros quadrados), situada na Rua 
das Tulipas, quadra 48, Bairro Cidade Jardim, outorgada pelo Decreto nº 
7.143, de 16 de janeiro de 2007.

Art. 2º Pela utilização do bem público municipal indicado no artigo an-
terior, o permissionário 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$ 43,84 (quarenta e 
três reais e oitenta e quatro centavos), até o dia 25 (vinte e cinco) do mês 
subsequente ao de referência.

Parágrafo único. O preço público estabelecido no caput será reajustado 
anualmente, de acordo com a legislação municipal vigente.

Art. 3º Permanecem em vigor as demais disposições do Decreto nº 
7.143, de 16 de janeiro de 2007. 

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 14 de dezembro de 2018.

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 9.457, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018.

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

Considerando a Portaria nº 8.776, de 4 de agosto de 2017;

Considerando o que consta do processo administrativo n° 79.669/2018, 
aberto por solicitação da Secretaria de Negócios Jurídicos junto ao Juízo 
Administrativo de Sindicância, Processos disciplinares e Avaliação de 
Estágios probatórios, para abertura de Processo Administrativo Discipli-
nar; 

R E S O L V E :

Nomear a Comissão II, composta pelos membros, Enzo Hirose Jurgen-
sen, José Francisco Montezelo, Anderson Werneck Eyer e Cintia Lazara 
Bonon (suplente), para dirimir e apurar os fatos narrados nos autos ad-
ministrativos.

Publique-se na forma da Lei. 

Prefeitura Municipal de Americana, aos 21 de dezembro de 2018.

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração. 

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

 

DECRETO Nº 12.148, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018.

“Outorga permissão de uso de imóvel público municipal ao empresário 
individual Roberto da Silva Roca, 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 que dispõe a Lei nº 4.299, de 4 de janeiro de 2006;

Considerando o que consta do Decreto nº 9.706, de 3 de julho de 2012; 

Considerando, ainda, o que consta do procedimento administrativo PMA 
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nº 51.662/2018,

D E C R E T A :

Art. 1º Fica outorgada ao empresário individual Roberto da Silva Roca, 
inscrito no C.N.P.J. sob n° 31.151.030/0001-22, permissão de uso de 
área pública municipal com 6.071,00m² (seis mil e setenta e um metros 
quadrados), localizada na Rua Líbano, s/n, Vila Omar, cadastrada na 
Prefeitura Municipal sob n° 20.0006.0321.0000.

Parágrafo único. A permissão de uso de que trata este decreto é outor-
gada para a exploração, no local, da atividade de horta. 

Art. 2º Em decorrência da permissão de uso, o permissionário 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$ 262,27 (duzen-
tos e sessenta e dois reais e vinte e sete centavos), cujo recolhimento 
deverá ser efetuado até o dia 25 (vinte e cinco) do mês subsequente ao 
de referência.

§ 1º 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. 

§ 2º Sem prejuízo da exigibilidade do preço público previsto no 
“caput”deste artigo, a Prefeitura Municipal poderá lançar eventuais tri-
butos incidentes sobre o imóvel e sobre a atividade ali desenvolvida, 
ficando o permissionário responsável, também, pelo pagamento das ta-
rifas ou taxas 

devidas ao DAE - Departamento de Água e Esgoto e à CPFL - Compa-
nhia Paulista de Força e Luz, decorrentes da utilização de seus respec-
tivos serviços. 

Art. 3º Durante a vigência da permissão de uso, o permissionário fica 
obrigado a cumprir, sob pena de revogação, as seguintes condições:

I - manter o bem público em boas condições de segurança, limpeza, 
conservação e uso, livre de lixo, detritos ou entulhos, executando as 
reformas ou construções que se fizerem necessárias, sem que delas 
resulte qualquer direito a indenização ou retenção;

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

III - atender as exigências dos Poderes Públicos; 

IV - não ceder, transferir, emprestar, arrendar, locar ou estabelecer par-
ceria, a qualquer título, total ou parcialmente, sobre o objeto da permis-
são de uso, sem autorização prévia e expressa do Poder Executivo; 

V - não alterar a finalidade da permissão de uso, salvo se houver prévia 
e expressa autorização do Poder Executivo;

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

IX - cumprir todas as demais determinações legais e regulamentares 
vigentes. 

Art. 4º Caberá exclusivamente ao permissionário suportar os danos pes-
soais ou patrimoniais originados de caso fortuito, força maior, ou decor-
rentes da ação de terceiros, relativos ao imóvel objeto desta permissão.

Art. 5º Além de se submeter ao poder de polícia de todos os demais 
órgãos da Prefeitura Municipal, o permissionário será especialmente 
fiscalizado pela Secretaria de Meio Ambiente, cujo Secretário deverá 
encaminhar relatório semestral ao Prefeito, informando se estão sendo 

fielmente cumpridas todas as exigências e obrigações estabelecidas no 
presente decreto e na legislação aplicável, sendo que a informação de 
não cumprimento ensejará a imediata revogação da permissão de uso.

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 da sua publicação.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 21 de dezembro de 2018.

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.

OMAR NAJAR
Prefeito Municipal

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

ALEX NIURI SILVEIRA SILVA
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

LEI Nº 6.264, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018.

Autor do Projeto de Lei C. M. nº 108/2018 - Poder Executivo - Omar 
Najar. 

 “Dispõe sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento Físico Urbanístico do 
Município de Americana - PDFU, 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:

TÍTULO I
DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO FÍSICO URBANÍSTI-
CO
CAPÍTULO I
OBJETIVOS E PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

 Art. 1º Fica aprovado o Plano Diretor de Desenvolvimento Físico Urba-
nístico do Município de Americana - PDFU, instrumento básico da po-
lítica de desenvolvimento e de expansão urbana e parte integrante do 
planejamento municipal, em complemento ao Plano Diretor de Desen-
volvimento Integrado - PDDI, nos termos da Constituição Federal e da 
Lei Federal nº 10.527, de 10 de julho de 2001.

 § 1° O plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento 
anual deverão incorporar as diretrizes e as prioridades contidas nesta 
Lei.

 § 2° O Plano Diretor de Desenvolvimento Físico Urbanístico abrange a 
totalidade do território municipal, conforme estabelecido na Lei Orgânica 
do Município e tem como objetivo geral alcançar o pleno desenvolvimen-
to das funções sociais da cidade e da propriedade imobiliária urbana, 
garantindo o bem-estar de seus habitantes.

 Art. 2º Para que o Município cumpra sua função social, a política de de-
senvolvimento expressa neste Plano Diretor de Desenvolvimento Físico 
Urbanístico estabelece os seguintes objetivos:

 I - garantir espaço adequado às diversas funções e atividades, de forma 
compatível com a manutenção do equilíbrio ambiental e a promoção do 
bem-estar da população;

 II - ordenar e controlar a expansão das áreas urbanizadas de forma a:

 a) preservar os recursos hídricos e demais recursos ambientais locais;

 b) minimizar custos e impactos negativos sobre o meio ambiente, no 
processo de ampliação das áreas urbanizadas;

 c) democratizar o correto dimensionamento e a programação da expan-
são dos sistemas de equipamentos e serviços públicos;

 III - promover o equilíbrio entre os usos, a intensidade de ocupação 
do solo e a disponibilidade de infraestrutura, visando à otimização dos 
investimentos públicos;
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 IV - minimizar os conflitos de vizinhança;

 V - preservar o patrimônio histórico e cultural local; 

 VI - adequar a malha viária e os serviços de transporte coletivo à evolu-
ção das necessidades de circulação de pessoas e bens;

 VII - implementar, estimular e priorizar a melhoria da habitação de inte-
resse social;

 VIII - integrar os programas de saneamento à política de ordenação do 
território;

 IX - atuar em cooperação com os governos Federal, Estadual e Munici-
pal em sua área de influência, com a iniciativa privada e demais setores 
da sociedade, no processo de urbanização e de fortalecimento do Muni-
cípio de Americana;

 X - promover a gestão democrática, por meio da participação da comu-
nidade na formulação, execução e acompanhamento de planos, progra-
mas e projetos de desenvolvimento urbano;

 XI - favorecer os polos de centralidades com maior proximidade da mo-
radia aos serviços públicos e privados, sobretudo ao trabalho, educação, 
saúde, lazer e ao comércio;

 XII - orientar os projetos urbanísticos e arquitetônicos para que obser-
vem os conceitos de espaços seguros e acessíveis;

 XIII - ampliar o número de parques, podendo definir áreas reservadas ao 
convívio especial de animais domésticos.

 Art. 3º Para que a propriedade imobiliária urbana cumpra sua função so-
cial, deverá atender às exigências fundamentais de ordenação da cidade 
expressas neste Plano Diretor e aos seguintes requisitos:

 I - ser utilizada como suporte de atividades ou usos de interesse urba-
no, que incluem habitação, comércio, prestação de serviços e produção 
industrial com práticas não poluentes, bem como a manutenção de es-
paços cobertos por vegetação, para fins de lazer ao ar livre e proteção 
ambiental;

 II - ter uso e intensidade de aproveitamento, compatíveis com:

 a) capacidade de atendimento dos equipamentos públicos de infraes-
trutura e comunitários;

 b) a manutenção e melhoria da qualidade ambiental;

 c) a segurança e o conforto dos proprietários ou usuários das proprieda-
des vizinhas e atividades nelas exercidas.

 Art. 4º As diretrizes e disposições explicitadas nesta Lei deverão ser 
obedecidas na elaboração de planos, projetos e legislações específicas, 
notadamente aquelas referentes:

 I - ao parcelamento, uso e ocupação do solo urbano;

 II - à preservação do patrimônio histórico, ambiental e cultural;

 III - à malha viária, transportes públicos e mobilidade urbana;

 IV - às edificações;

 V - à habitação de interesse social;

 VI - ao estudo de impacto sobre a vizinhança;

 VII - ao estudo de impacto ambiental;

 VIII - ao direito de superfície;

 IX - ao parcelamento, edificação ou utilização compulsórios decorrentes 
da aplicação do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 
- IPTU progressivo no tempo;

 X - à outorga onerosa do direito de construir e mudança de uso;

 XI - à transferência do direito de construir.

 CAPÍTULO II
 DAS DEFINIÇÕES

 Art. 5º Para os fins desta Lei e de sua regulamentação adotam-se as 
seguintes definições:

 I - ACESSÍVEL: espaço, edificação, mobiliário, equipamento urbano ou 
elemento que possa ser alcançado, acionado, utilizado e vivenciado por 
qualquer pessoa, inclusive aquelas com mobilidade reduzida. O termo 

acessível implica tanto acessibilidade física como de comunicação;

 II - ACESSIBILIDADE: possibilidade e condição de alcance para utili-
zação, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipa-
mentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, 
inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e 
instalações abertos ao público, de uso público ou privado ou de uso co-
letivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência 
ou com mobilidade reduzida;

 III - ACESSO: é a interligação para veículos ou pedestres entre lugares 
distintos;

 IV - ACESSO DE VEÍCULOS: é a faixa destinada à entrada ou saída do 
veículo da via de circulação;

 V - ACESSO DIRETO DE VEÍCULOS À VAGA DE ESTACIONAMENTO: 
é o acesso direto da via de circulação para a vaga de estacionamento;

 VI - ACESSO INDIRETO DE VEÍCULOS À VAGA DE ESTACIONAMEN-
TO: é o acesso à vaga de estacionamento utilizando-se de área do es-
tacionamento;

 VII - ADAPTAÇÃO RAZOÁVEL: Significa as modificações e os ajus-
tes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional 
ou indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que 
as pessoas com deficiência possam gozar ou exercer, em igualdade de 
oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos humanos e li-
berdades fundamentais;

 VIII - AFASTAMENTO: é o espaço livre entre corpos edificados dentro 
do lote ou gleba;

 IX - ALINHAMENTO: é a linha divisória entre o terreno de propriedade 
privada ou pública e a via de circulação pública;

 X - ALTURA DA EDIFICAÇÃO: representada pela letra “H”, é a diferença 
entre as cotas de nível do piso do andar térreo e da laje de cobertura 
(cobertura do último andar) da edificação, desconsiderando-se os cor-
pos sobrelevados; 

 XI - ANDAR: também designado de pavimento, é o volume da edificação 
compreendido entre o seu piso e a sua cobertura; 

 XII - ANDAR SUPERIOR ou PAVIMENTO SUPERIOR: são os andares 
que ficam acima do andar térreo; 

 XIII - ANDAR TÉRREO ou PAVIMENTO TÉRREO: é o andar que fica 
acima do subsolo, quando este existe, ou o andar que fica ao rés-do-
-chão;

 XIV - ANDAR TIPO ou PAVIMENTO TIPO: é o andar que se repete mais 
de uma vez na edificação;

 XV - APROVEITAMENTO DE GLEBA: é a utilização da gleba com cons-
trução ou atividade, sem qualquer forma de parcelamento e abertura de 
vias de circulação pública;

 XVI - ÁREA COMUM: é a parcela de terreno de uso comum, no con-
domínio;

 XVII - ÁREA DE ESTACIONAMENTO: espaço dotado de vagas de esta-
cionamento, local para acesso, circulação e manobra de veículos;

 XVIII - ÁREA PERMEÁVEL: é aquela que visa atender à taxa de per-
meabilidade Tp, prevista no Anexo V desta Lei, e deverá atender as se-
guintes funções: redução da temperatura ambiente mediante utilização 
de vegetação e servir de infiltração para drenagem das águas pluviais 
provenientes da área impermeabilizada no lote ou gleba;

 XIX - ÁREA VERDE de domínio público ou privado: a área que desem-
penha função ecológica, paisagística e recreativa, propiciando a melho-
ria da qualidade estética, funcional e ambiental da cidade, sendo dotada 
de vegetação e espaços livres de impermeabilização;

 XX - ÁREAS INSTITUCIONAIS: são as áreas públicas destinadas à 
instalação dos equipamentos públicos comunitários ou urbanos;

 XXI - ARRUAMENTO: é a abertura de vias de circulação pública;

 XXII - ATIVIDADE: é a ação desempenhada num imóvel; 

 XXIII - ATIVIDADE ECONÔMICA NÃO INCÔMODA: é a atividade eco-
nômica que, quando em funcionamento, atende aos parâmetros de inco-
modidade previstos em normas e leis; 
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 XXIV - BEIRAL: parte pendente de cobertura não destinada a formar 
andar ou pavimento, ou parte deles, e que serve para dar proteção e 
adorno à edificação;

 XXV - BENFEITORIA: obra utilizável, incluindo-se as quadras e campos 
esportivos descobertos, os estacionamentos e similares;

 XXVI - CALÇADA OU PASSEIO PÚBLICO: é a parte da via pública, 
normalmente segregada e em nível diferente, destinada à circulação de 
qualquer pessoa, independente de idade, estatura, limitação de mobili-
dade ou percepção, com autonomia e segurança, com faixa de serviços 
destinada à implantação de mobiliário urbano, equipamentos de infra-
estrutura, vegetação, rampas de acesso de veículos, rampas de acesso 
para pessoas com deficiência, postes de sinalização viária, postes se-
mafóricos e outros fins previstos em leis específicas, com faixa livre de 
circulação destinada exclusivamente à circulação de pedestres, desobs-
truída de mobiliário urbano ou outras interferências, com largura mínima 
de 1,20m (um metro e vinte centímetros), com superfície regular, firme, 
contínua e antiderrapante sob qualquer condição;

 XXVII - COMÉRCIO E SERVIÇO LOCAL: são as atividades, dessa natu-
reza, desenvolvidas em função do uso residencial e que não provoquem 
incomodidade a este uso;

 XXVIII - CONDOMÍNIO HORIZONTAL: são as edificações ou conjunto 
de edificações, de um ou mais pavimentos, construídos sob a forma de 
unidades isoladas entre si e interligadas por área comum;

 XXIX - CONDOMÍNIO VERTICAL: são as edificações ou conjunto de 
edificações, com dois ou mais pavimentos, construídos sob a forma de 
unidades interligadas por área comum;

 XXX - CONJUNTO HABITACIONAL: é o empreendimento composto 
por loteamento ou desmembramento e edificação predominantemente 
residencial, aceitando-se edificações para atividades econômicas permi-
tidas e admitidas para o zoneamento em que se situem;

 XXXI - CONJUNTO PARA ATIVIDADES ECONÔMICAS: é o empreendi-
mento composto por loteamento, desmembramento ou retalhamento de 
gleba e edificação para atividades econômicas permitidas e admitidas 
para o zoneamento em que se situem;

 XXXII - CONSTRUÇÃO ou EDIFICAÇÃO: é toda obra coberta destinada 
a abrigar atividade humana ou qualquer instalação ou equipamento e 
material;

 XXXIII - CORPO SOBRELEVADO: é a parte da edificação acima do 
último andar destinada a instalações de equipamentos necessários ao 
pleno uso da edificação; 

 XXXIV - DESDOBRO: é o fracionamento, em duas ou mais unidades, 
de lotes oriundos do loteamento, desmembramento ou mesmo de des-
dobro, regularmente aprovado pela Prefeitura Municipal;

 XXXV - DESMEMBRAMENTO: é a subdivisão de gleba em lotes des-
tinados à edificação, com aproveitamento do sistema viário existente, 
desde que não implique abertura de novas vias de circulação pública, 
nem prolongamento, modificação ou ampliação das já existentes;

 XXXVI - DIVISÃO DE GLEBA: é a divisão de gleba para fins de lotea-
mento;

 XXXVII - DOCUMENTAÇÃO OFICIAL: documento emitido por organis-
mo de natureza pública;

 XXXVIII - EIXO DA VIA DE CIRCULAÇÃO: é a linha que passa equidis-
tante dos alinhamentos;

 XXXIX - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS COMUNITÁRIOS: são imóveis 
destinados à educação, cultura, saúde, lazer, esporte, atividades comu-
nitárias e outros similares necessários à vida comunitária, cuja proprie-
dade ou domínio, bem como responsabilidade pelo controle e manuten-
ção, são dos órgãos públicos;

 XL - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS URBANOS: são as instalações de 
infraestrutura urbana, englobando equipamentos de sistemas de abaste-
cimento de água, de esgotos sanitários e efluentes líquidos, de energia 
elétrica, de coleta de águas pluviais, de rede telefônica, de gás canaliza-
do, de transportes, de segurança pública, de duto viário, de cabeamento 
e outros de interesse público, considerando-se:

 a) com relação aos sistemas de abastecimento de água:

 1. as redes de captação para tratamento e distribuição, inclusive cana-

lizações, peças especiais, sistemas de proteção, ancoragens, ligações 
domiciliares incluindo hidrômetros padronizados pelo DAE (Departa-
mento de Água e Esgoto), interligações aos sistemas existentes, descar-
gas, ventosas e aparelhos de manobras;

 2. reservatórios de distribuição de água, sistemas de bombeamento e 
hidrantes de combate a incêndio;

 b) com relação aos sistemas de esgotos sanitários e efluentes líquidos:

 1. as redes coletoras, inclusive canalizações, peças especiais, poços 
de visita, terminais ou caixas de limpeza e de inspeção, ancoragens, 
ligações domiciliares e interligações aos sistemas existentes;

 2. os sistemas de recalque, linhas pressurizadas, equipamentos de pro-
teção e controle de linhas e sistemas, sistemas de pré-condicionamento 
de efluentes líquidos industriais e sanitários, sistemas de tratamento de 
esgotos domésticos e sanitários, disposição de lodos e resíduos sólidos 
e líquidos;

 c) com relação aos sistemas de águas pluviais:

 1. as redes de galerias de águas pluviais, incluindo bocas de lobo, gre-
lhas metálicas, canalizações de concreto simples e armado, caixas de 
encontro, poços de visita, caixas de inspeção, estruturas de descarga 
em cursos d’água e ancoragens, barragens dos sistemas de drenagem 
e outros sistemas específicos;

 2. as guias, sarjetas e sarjetões;

 d) com relação aos sistemas de rede telefônica: as redes subterrâneas 
e aéreas de distribuição com utilização de postes de energia elétrica, 
ligações domiciliares, caixas de operação e outros sistemas específicos;

 e) com relação aos sistemas de energia elétrica: os postes e redes aére-
as e subterrâneas de distribuição de energia elétrica, conforme normas 
técnicas da concessionária, sistemas de iluminação pública conforme 
modelo padronizado, ligações domiciliares, caixas de operação e outros 
sistemas específicos; 

 f) com relação aos sistemas de gás canalizado: o sistema de distribuição 
de gás, incluindo canalizações, peças especiais, ancoragens, registros 
de manobras, sistemas de proteção e controle, ligações domiciliares, 
caixas de operação, medidores e outros sistemas específicos;

 XLI - FACHADA ATIVA: Corresponde à exigência de ocupação da exten-
são horizontal da fachada por uso não residencial com acesso direto e 
abertura para o logradouro público, a fim de evitar a formação de planos 
fechados na interface entre as construções e o logradouro lindeiro, com 
o objetivo de promover a dinamização dos passeios públicos em relação 
ao térreo das edificações voltadas para este. Tal estratégia fortalece a 
vida urbana nos espaços públicos ampliando o controle social dos seus 
usos; 

 XLII - FRUIÇÃO PÚBLICA: Área de uso público em propriedade particu-
lar ou pública, localizada no pavimento térreo que não pode ser fechada 
com edificações, instalações ou equipamentos, com o objetivo de esti-
mular novas conexões na escala local que privilegiem o pedestre e, ao 
mesmo tempo o desenvolvimento de atividades com valor social, cultural 
e econômico;

 XLIII - FAIXA DE ACELERAÇÃO: é o trecho do acesso de veículos des-
tinado ao aumento da velocidade para acesso à via de circulação;

 XLIV - FAIXA DE ACUMULAÇÃO: é a área de parada destinada a conter 
parte da demanda ao estacionamento antes do dispositivo de controle, 
ou, na inexistência deste, da primeira vaga;

 XLV - FAIXA DE DESACELERAÇÃO: é o trecho do acesso de veículos 
destinado à redução da velocidade para saída da via de circulação;

 XLVI - FAIXA NON AEDIFICANDI: é a área na qual não é permitido 
qualquer tipo de edificação;

 XLVII - FRAÇÃO IDEAL DO TERRENO: é a parte imaginária do terreno 
definida pela relação entre a área do terreno e a área construída da edi-
ficação, proporcionalmente à área da unidade autônoma da edificação, 
de acordo com a fórmula: Fi = Au.At/Ae, sendo “Fi” a fração ideal, “Au” 
a área da unidade autônoma da edificação, “At” a área do terreno e “Ae” 
a área da edificação;

 XLVIII - FRENTE DO IMÓVEL: é a testada do imóvel, sendo que, quan-
do o imóvel tiver testada para mais de uma via de circulação pública, 
considera-se a sua testada principal;
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 LXX - RECUO MÍNIMO: representado pela letra “R”, é a medida deli-
mitada entre edificações, ou entre edificações e as divisas do terreno;

 LXXI - RETALHAMENTO: é a divisão de gleba em duas ou mais glebas;

 LXXII - SACADA: é a plataforma suspensa e saliente das paredes de um 
edifício, com o qual se comunica por uma porta, sendo limitada por uma 
grade ou balaústres, com parapeito;

 LXXIII - SISTEMA DE LAZER: é o conjunto das áreas públicas e de 
equipamentos públicos comunitários, destinados aos usos públicos de 
convívio, esporte, lazer e recreação, podendo ter 50% (cinquenta por 
cento) de sua superfície como área verde, implantada fora das Áreas de 
Preservação Permanente - APP.

 LXXIV - SISTEMA VIÁRIO: é o conjunto das vias de circulação de pes-
soas ou veículos de qualquer espécie, públicas ou particulares, existen-
tes no Município;

 LXXV - SOCIEDADE INFORMAL: conjunto com dois ou mais profissio-
nais liberais ou autônomos com atividades num mesmo imóvel;

 LXXVI - SUBSOLO: é a característica dos andares ou pavimentos que 
estejam, no mínimo, 40% (quarenta por cento) abaixo do perfil natural do 
terreno, sendo que na faixa de recuo obrigatório para as vias públicas, o 
subsolo deverá estar totalmente abaixo do nível das ruas em referência; 

 LXXVII - TAXA DE OCUPAÇÃO DO SOLO - To: é a relação entre a 
projeção horizontal da edificação, desconsiderando-se os beirais, e a 
área do terreno;

 LXXVIII - TAXA DE PERMEABILIDADE DO SOLO - Tp: é a relação 
percentual entre a parte permeável do terreno e a área total do terreno;

 LXXIX - TERRENO: é a área de terra que corresponde ao lote ou gleba;

 LXXX - TESTADA: num imóvel, é a linha que separa uma propriedade 
privada da via de circulação pública; 

 LXXXI - TESTADA PRINCIPAL: quando o imóvel tiver frente para mais 
de uma via de circulação pública, será considerada testada principal o 
trecho da testada de menor dimensão para via de circulação pública, 
desconsiderando-se o trecho de concordância entre elas; 

 LXXXII - TESTADA SECUNDÁRIA: quando o imóvel tiver frente para 
mais de uma via de circulação pública, será considerada testada se-
cundária o trecho da testada desconsiderando-se a testada principal e o 
trecho de concordância entre as vias de circulação pública;

 LXXXIII - UNIDADE CONDOMINIAL: é a parcela de terreno no condo-
mínio de uso exclusivo do proprietário;

 LXXXIV - UNIFICAÇÃO: é a união de lotes ou de glebas, ou ainda a 
união de lote e gleba;

 LXXXV- USO DO SOLO: é o aproveitamento do imóvel;

 LXXXVI - USO INSTITUCIONAL: todas as atividades exercidas por enti-
dades públicas ou privadas de caráter educacional, assistencial, cultural, 
recreativo esportivo e lazer, de saúde, segurança, religioso e concessio-
nárias de serviços públicos;

 LXXXVII - VAGA DE ESTACIONAMENTO: espaço destinado à perma-
nência temporária de veículo;

 LXXXVIII - VARANDA: terraço com cobertura, destinado ao uso residen-
cial ou como área de atendimento e consumação, quando para uso de 
atividades econômicas; 

 LXXXIX - VIA DE CIRCULAÇÃO: é o espaço destinado à circulação de 
veículos pedestres;

 XC - VIA DE CIRCULAÇÃO PARTICULAR: via de circulação de proprie-
dade privada, ainda que aberta ao uso público; 

 XCI - VIA DE CIRCULAÇÃO PÚBLICA: a via de circulação de uso pú-
blico, aceita, declarada ou reconhecida como oficial pela Prefeitura Mu-
nicipal;

 XCII - ZONA DE USO: é a subdivisão de uma macrozona, com caracte-
rísticas de homogeneidade e estruturação física dos elementos naturais 
ou decorrentes da ação humana;

 XCIII - ZONEAMENTO: é conjunto das zonas de uso.

 CAPÍTULO III
 EXIGÊNCIAS FUNDAMENTAIS DE ORDENAÇÃO DO SOLO

 XLIX - GLEBA: é a área que não foi objeto de processo regular de lote-
amento ou desmembramento;

 L - GUARITA: é a edificação destinada à vigilância e ao controle de 
acesso ao imóvel;

 LI - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL: HIS: é aquela não ofere-
cida no mercado, destinada exclusivamente a famílias inscritas ou ca-
dastradas nos programas habitacionais do Município, que residam ou 
trabalhem em Americana há pelo menos 5 (cinco) anos e apresentem 
renda familiar bruta não superior a 3 (três) salários mínimos. É projetada, 
desenvolvida e implantada em Unidades Especiais de Interesse Social 
- UEIS e vinculadas a programas habitacionais de iniciativa da Prefei-
tura Municipal; de órgãos e instituições públicas de âmbito estadual ou 
federal; ou de iniciativa de entidades sem fins lucrativos, autorizadas por 
lei, que atuem como promotores de habitação e estejam estabelecidas 
no Município de Americana; ou ainda em parceria com a sociedade civil, 
mediante a edição de lei própria para cada empreendimento, que atenda 
aos critérios estabelecidos nesta Lei e defina os critérios adicionais que 
deverão ser adotados em cada caso;

 LII - ÍNDICE DE APROVEITAMENTO: é a relação entre a área da edi-
ficação, excetuados os subsolos e a área do terreno, definido pela fór-
mula: Ia = Ae/At, sendo “Ia” o índice de aproveitamento, “Ae” a área da 
edificação, excetuado os subsolos, “At” a área do terreno;

 LIII - LARGURA DO TERRENO: é a distância entre as divisas laterais 
do terreno;

 LIV - LOTE: é a área resultante de processo regular de loteamento, 
desmembramento ou desdobro; 

 LV - LOTEAMENTO: é a subdivisão de gleba em lotes destinados à 
edificação, com abertura de novas vias de circulação pública, de logra-
douros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias 
de circulação pública existentes;

 LVI - LOTEAMENTO DE ACESSO CONTROLADO: é a modalidade de 
loteamento cujo controle de acesso será autorizado pelo poder público 
municipal, sendo vedado o impedimento de acesso a pedestres ou a 
condutores de veículos não residentes, devidamente identificados ou 
cadastrados;

 LVII - MEZANINO: é um pavimento ou andar da edificação cuja área é 
igual ou menor que 1/3 (um terço) da área do pavimento ou andar onde 
estiver localizado;

 LVIII - MINIDISTRITO INDUSTRIAL: distrito industrial que atenderá à 
microempresa e empresa de pequeno porte de natureza industrial;

 LIX - MODIFICAÇÃO: é a alteração da área ou dimensões de 2 (dois) 
ou mais lotes, ou de 2 (duas) ou mais glebas, sem que haja alteração da 
quantidade de unidades originárias;

 LX - OCUPAÇÃO DO SOLO: é a implantação de edificação ou benfei-
toria utilizável no terreno;
 LXI - PAVIMENTO: também designado de andar, é o volume da edifica-
ção compreendido entre o seu piso e a sua cobertura;

 LXII - PDDI: Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado;

 LXIII - PDFU: Plano Diretor de Desenvolvimento Físico Urbanístico;

 LXIV - PGT: Polo Gerador de Tráfego;

 LXV - PONTO DE REFERÊNCIA: local indicado de referência da em-
presa ou profissional liberal, ou autônomo que não tem local fixo para o 
desenvolvimento de suas atividades; 

 LXVI - PROFUNDIDADE DO LOTE: é a distância medida entre a frente 
e o ponto mais extremo do lote, considerando-se linhas de divisa do lote;

 LXVII - QUADRA: é a área resultante de processo regular de loteamento 
ou desmembramento, com acesso à via de circulação pública, destinada 
à implantação de lote ou para uso público;

 LXVIII - QUADRANTE: conjunto de quatro quadras com um sistema 
de lotes e ruas internas qualificadas e diferenciadas dos padrões de ar-
ruamento em loteamentos, sendo obrigatoriamente rodeados por vias 
locais, coletoras ou arteriais adequadas ao zoneamento nela inseridos.

 LXIX - RECUO: é o espaço do lote ou da gleba delimitado entre o ali-
nhamento e as divisas dos lotes confrontantes, em relação à construção 
principal; 
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 MACROZONEAMENTO

 Art. 6º Visando ao desenvolvimento sustentável no território do Municí-
pio, ficam instituídas duas macrozonas, a saber:

 I - Macrozona de Uso Predominante Urbano - MPU, que corresponde à 
porção urbanizada do Município;

 II - Macrozona de Uso Predominante Ambiental - MPA, que corresponde 
à porção do território composta pela área da Represa do Salto Grande 
(Rio Atibaia) e território da divisa com a represa até a divisa com os Mu-
nicípios de Limeira, Cosmópolis, Paulínia e Nova Odessa. 

 Parágrafo único. A Macrozona de Uso Predominante Ambiental - MPA, 
cujo território coincide com a Área de Proteção Ambiental Municipal de 
Americana - APAMA, deverá ser objeto de regulamento específico im-
plantado por meio de Plano Diretor, garantindo as especificidades am-
bientais locais, objeto de estudos próprios realizados pela Administração 
Municipal.

 TÍTULO II
 DO PARCELAMENTO, UNIFICAÇÃO, MODIFICAÇÃO E 
 APROVEITAMENTO DO SOLO PARA FINS URBANOS
 CAPÍTULO I
 DAS DIRETRIZES

 Art. 7º O interessado em obter aprovação de projeto ou plano de parce-
lamento, condomínio ou aproveitamento de gleba, situada no território 
do Município, deverá solicitar preliminarmente a fixação e o traçado de 
diretrizes.

 § 1º Para fins do disposto no caput deste artigo, o interessado deverá 
protocolar requerimento endereçado ao Prefeito Municipal, com os se-
guintes documentos: 

 I - cópia digital e 4 (quatro) vias em papel da planta do levantamento pla-
nialtimétrico do imóvel, que deverá obedecer o Sistema de Referência 
Geocêntrico para as Américas - SIRGAS2000, sendo a projeção carto-
gráfica a Universal Transversa de Mecator (UTM) - Fuso 23 SUL, assina-
das pelo proprietário e por profissional legalmente habilitado, preferen-
cialmente na escala 1:1000 (um por mil), com curvas de nível de metro 
em metro, indicando com exatidão os limites da gleba em relação aos 
imóveis lindeiros, sua situação em relação às vias de circulação pública 
e aos próprios públicos existentes junto às suas divisas, as nascentes, 
os cursos d’água, a vegetação, as faixas de servidão e os equipamentos 
públicos urbanos existentes no local;

 II - documento de propriedade do imóvel ou autorização do titular do 
domínio ou do possuidor quanto à solicitação do traçado de diretrizes;

 III - matrícula atualizada do imóvel; 

 IV - indicação do uso predominante a que se destina, bem como as ca-
racterísticas, dimensões e localizações das zonas e utilização contíguas;

 V - memorial de informações básicas do empreendimento (disponível 
no sítio oficial da Prefeitura Municipal de Americana, na rede mundial de 
computadores) devidamente preenchido; 

 VI - cópia da responsabilidade técnica dos profissionais envolvidos no 
projeto.

 § 2º A expedição das diretrizes será efetuada mediante prévio pagamen-
to de preço público, definido em ato do Poder Executivo. 

 § 3º Atendidas todas as formalidades do processo de expedição de dire-
trizes, a Prefeitura Municipal, por meio do setor competente, disporá de 
30 (trinta) dias para fornecer as diretrizes requeridas.

 § 4º Os proprietários de glebas localizadas em áreas urbanizadas, do-
tadas de toda infraestrutura, poderão requerer a dispensa de diretrizes, 
mediante prévio pagamento de preço público, definida em ato do Poder 
Executivo.

 § 5º A dispensa de diretrizes será deferida ou não por decisão da Secre-
taria de Planejamento, ouvidos outros órgãos municipais quando julgar 
necessário.

 Art. 8º Tendo em vista a espécie do empreendimento a ser desenvolvido 
ou implantado na gleba, e de acordo com o Plano Diretor de Desen-
volvimento Integrado - PDDI, a Prefeitura Municipal traçará, na planta 
apresentada, as diretrizes para a implantação e localização das áreas:

 I - destinadas ao sistema viário;

 II - destinadas à preservação ambiental ou permanente;

 III - destinadas aos demais fins públicos;

 IV - de risco;

 V - correspondentes às faixas non aedificandi.

 § 1º O fornecimento das diretrizes não assegura ao interessado o direito 
de aprovação de projeto ou plano de parcelamento, de condomínio ou 
de aproveitamento de gleba.
 § 2º A Prefeitura Municipal manterá, junto à Secretaria de Planejamento, 
mapa contendo as diretrizes básicas oficiais do Município.

 Art. 9º As diretrizes serão emitidas pela Secretaria de Planejamento em 
forma de certidão e traçadas em planta, mediante pareceres favoráveis 
do Departamento de Água e Esgoto - DAE, da Secretaria de Meio Am-
biente, da Unidade de Transportes e Sistema Viário e da Secretaria de 
Obras e Serviços Urbanos, bem como, quando for o caso, dos demais 
órgãos competentes. 

 § 1° Após aprovação, as diretrizes serão fornecidas ao interessado e, 
tratando-se de parcelamento do solo urbano, encaminhadas à Câmara 
Municipal.

 § 2º O Departamento de Água e Esgoto - DAE expedirá diretrizes téc-
nicas referentes aos sistemas e equipamentos urbanos sob sua respon-
sabilidade, que passarão a integrar o conjunto de diretrizes do empre-
endimento.

 § 3º A Secretaria de Meio Ambiente expedirá certidão de vistoria des-
crevendo as características da gleba e do entorno, traçando, na planta 
apresentada:

 I - as áreas de risco;

 II - as áreas de preservação ambiental;

 III - as áreas de preservação permanente;

 IV - nos reservatórios artificiais destinados à geração de energia elétrica 
ou abastecimento de água, a faixa de preservação permanente consis-
tirá na distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima 
maximorum, conforme o estabelecido no § 4º do artigo 11, da Lei Fede-
ral nº 13.465, de 11 de julho de 2017.

 § 4º A Secretaria de Planejamento deverá enviar à Câmara Municipal, 
mensalmente, relatório discriminando as diretrizes expedidas, informan-
do o nome do interessado, o número do protocolo de seu expediente, 
suas características e a finalidade para que foram concedidas.

 Art. 10. As diretrizes vigorarão pelo prazo de 2 (dois) anos a partir da 
data da sua expedição.

 § 1º O interessado poderá requerer a revalidação de diretrizes expe-
didas e vencidas, desde que sem alteração da finalidade proposta na 
expedição anterior, hipótese em que, após análise dos organismos com-
petentes, não havendo necessidade de alteração, a Secretaria de Plane-
jamento poderá revalidá-la por um período de 2 (dois) anos. 

 § 2º Caracterizado o interesse público e por motivo devidamente funda-
mentado, as diretrizes poderão ser objeto de revisão, desde que aten-
dam ao disposto nesta Lei.

 § 3º O interessado poderá requerer diretrizes para uma mesma finalida-
de em duas ou mais glebas distintas e contíguas, desde que atendidas 
as exigências contidas nos artigos 7° a 12 desta Lei, sendo obrigatória 
a posterior aprovação de unificação e registro, na ocasião da aprovação 
do projeto de aproveitamento ou parcelamento de gleba, sendo que a 
concessão dessas diretrizes será restringida à situação apresentada por 
ocasião do pedido e, qualquer alteração em relação ao pedido inicial 
implicará na necessidade de nova solicitação de diretrizes para a nova 
situação. 

 CAPÍTULO II
 DO APROVEITAMENTO DE GLEBA

 Art. 11. Para aproveitamento de gleba, as construções deverão obede-
cer ao recuo obrigatório para as vias de circulação traçadas nas diretri-
zes, como sendo vias de circulação pública.

 Art. 12. Quando necessária a abertura das vias de circulação pública, 
traçadas em diretrizes, o interessado deverá realizar as obras necessá-
rias e de infraestrutura pertinentes, sem ônus financeiro para o Municí-
pio.
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 Parágrafo único. O interessado deverá promover o destacamento das 
áreas mencionadas no caput deste artigo e promover o registro público 
em favor da Prefeitura Municipal de Americana.

 CAPÍTULO III
 DO RETALHAMENTO

 Art. 13. O retalhamento de glebas no território do Município será permi-
tido, observadas as seguintes condições:

 I - a gleba deverá estar cadastrada na Prefeitura Municipal e ter frente 
para via de circulação pública; 

 II - cada gleba resultante do retalhamento deverá ter frente para via de 
circulação pública;

 III - a menor gleba resultante do retalhamento deverá ter área igual ou 
superior a 15.000,00m² (quinze mil metros quadrados); 

 IV - a gleba objeto do pedido de retalhamento não poderá ser originária 
de projeto ou plano de retalhamento anteriormente aprovado;

 V - do projeto ou plano de retalhamento proposto deverão resultar ape-
nas duas glebas.

 § 1º Atendidos os requisitos estabelecidos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, o retalhamento de gleba poderá, ainda, ser permitido, inde-
pendentemente das áreas objeto e resultantes do projeto ou plano, nas 
seguintes hipóteses:

 I - quando o retalhamento resultar de divisão de patrimônio social de 
pessoa jurídica entre os sócios, devendo ser comprovada com alteração 
contratual devidamente registrada no órgão competente, e a pessoa jurí-
dica for proprietária da gleba há mais de 7 (sete) anos;

 II - quando o retalhamento resultar de divisão de patrimônio comum de 
herdeiros, devendo os interessados apresentar formal de partilha ou car-
ta de sentença expedidos pelo juízo competente, ou matrícula no Cartó-
rio de Registro de Imóveis que demonstre tal situação;

 III - quando o retalhamento resultar de divisão de patrimônio comum de 
donatários:

 a) ocorrida a doação há mais de 7 (sete) anos, devendo os interessados 
apresentar a matrícula no Cartório de Registro de Imóveis que demons-
tre tal situação; 

 b) o doador já for falecido, devendo os interessados apresentar a matrí-
cula no Cartório de Registro de Imóveis que demonstre tal situação e a 
certidão de óbito do doador; 

 IV - quando o retalhamento destinar-se à implantação para fins de ex-
pansão de atividade econômica e ou à implantação de projeto habitacio-
nal de interesse social, devendo ser justificado e motivado o interesse 
público, mediante parecer da Secretaria de Planejamento e da Secre-
taria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, devendo no caso de im-
plantação mista seguir o que dispõe o artigo 91 desta Lei referente à 
faixa de transição;

 § 2º O retalhamento, nas hipóteses previstas no parágrafo anterior, so-
mente será permitido quando as partes resultantes desse parcelamento 
corresponderem:

 I - na hipótese do inciso I do parágrafo anterior, em até tantas partes 
quantos forem os seus sócios;

 II - na hipótese do inciso II do parágrafo anterior, em até tantas partes 
quantos forem os herdeiros, acrescida de mais uma;

 III - nas hipóteses do inciso III do parágrafo anterior, em tantas partes 
quantos forem os donatários;

 IV - na hipótese do inciso IV do parágrafo anterior, em no máximo 6 
(seis) partes.

 § 3º As vias de circulação pública traçadas por ocasião da fixação das 
diretrizes deverão ficar gravadas como áreas non aedificandi.

 § 4º Todos os encargos decorrentes do retalhamento, inclusive os refe-
rentes às adaptações, ajustes ou novas ligações correspondentes aos 
equipamentos públicos urbanos sob concessão ou não, serão de res-
ponsabilidade dos respectivos interessados.

 Art. 14. O interessado em obter aprovação de projeto ou plano de reta-
lhamento de gleba deverá submetê-lo à aprovação da Prefeitura Munici-
pal, apresentando os seguintes documentos:

 I - projeto completo em, no mínimo, 8 (oito) vias, devidamente assinadas 
pelo proprietário, autor do projeto e responsável técnico, contendo:

 a) planta, preferencialmente, na escala de 1:1000 (um por mil), demons-
trando a situação atual e a situação retalhada, com curvas de nível de 
metro em metro, vias de circulação pública adjacentes, áreas de preser-
vação ambiental e permanente, faixas de proteção, faixas de servidão, 
nascentes, cursos d’água, vegetação passível de preservação, indica-
ção do norte magnético, glebas com as respectivas denominações e 
eventuais restrições especiais;

 b) quadro demonstrativo de áreas, com seus respectivos percentuais 
relativos à área a retalhar;

 c) esquema demonstrativo de localização do retalhamento;

 d) indicação do proprietário, da localização e do número de cadastro 
da gleba;

 II - cópia das diretrizes fixadas pela Prefeitura Municipal;

 III - cópia autenticada do título de aquisição da área, devidamente trans-
crito, ou certidão da matrícula, bem como certidão negativa de ônus, for-
necidas pelo Cartório do Registro de Imóveis, datadas de até 30 (trinta) 
dias anteriores à data de entrada do requerimento no protocolo;

 IV - certidão negativa de débitos municipais incidentes sobre a gleba, 
datada de até 90 (noventa) dias anteriores à data de entrada do reque-
rimento no protocolo;

 V - requerimento assinado pelo proprietário da gleba, ou por procurador 
legalmente constituído;

 VI - cópia da responsabilidade técnica dos profissionais envolvidos no 
projeto.

 Parágrafo único. Os pedidos de retalhamento de gleba para implantação 
de projetos habitacionais de interesse social terão tramitação prioritária. 

 Art. 15. Atendidas todas as formalidades do processo de aprovação, a 
Prefeitura Municipal disporá de 30 (trinta) dias para aprovação do res-
pectivo projeto ou plano de retalhamento.

 CAPÍTULO IV
 DA DIVISÃO DE GLEBA

 Art. 16. Somente será permitida a divisão de gleba para fins de aprova-
ção de plano de loteamento em parcelas ou em etapas. 

 § 1º A divisão poderá ser feita no plano de loteamento e a área rema-
nescente será cadastrada como gleba, depois da aprovação definitiva 
do empreendimento, podendo a mesma ser objeto de futuro aproveita-
mento.

 § 2º O projeto de divisão de gleba deverá ser submetido à aprovação 
da Prefeitura Municipal, mediante a apresentação dos seguintes docu-
mentos:

 I - projeto completo em arquivo digital e 8 (oito) vias, devidamente as-
sinadas pelo proprietário, autor do projeto e responsável técnico, con-
tendo:

 a) planta, preferencialmente, na escala de 1:1000 (um por mil), demons-
trando a situação atual e a situação dividida, com curvas de nível de 
metro em metro, vias de circulação pública adjacentes, áreas de preser-
vação ambiental e permanente, faixas de proteção, faixas de servidão, 
nascentes, cursos d’água, vegetação, indicação do norte magnético, gle-
bas com as respectivas denominações e eventuais restrições especiais;

 b) quadro demonstrativo de áreas, com seus respectivos percentuais 
relativos à área a dividir;

 c) esquema demonstrativo de localização da divisão;

 d) indicação do proprietário, da localização e do número de cadastro 
da gleba;

 II - cópia autenticada do título de aquisição da gleba devidamente trans-
crito, ou certidão da matrícula, bem como certidão negativa de ônus, for-
necidas pelo Cartório do Registro de Imóveis, datadas de até 30 (trinta) 
dias anteriores à data de entrada do requerimento no protocolo;

 III - certidão negativa de débitos municipais incidentes sobre a gleba, 
datada de até 90 (noventa) dias anteriores à data de entrada do reque-
rimento no protocolo;
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 IV - requerimento assinado pelo proprietário da gleba, ou por procurador 
legalmente constituído;

 V - cópia da responsabilidade técnica dos profissionais envolvidos no 
projeto.

 Art. 17. As áreas resultantes do plano de divisão de gleba deverão ter 
área maior do que 15.000,00m² (quinze mil metros quadrados), e ter 
frente para via de circulação pública.
 Parágrafo único. Poderá ser considerado como frente para a via pública, 
da área remanescente, o sistema viário da gleba loteada.

 Art. 18. O interessado deverá solicitar diretrizes urbanísticas para cada 
gleba resultante da divisão, quando da solicitação de aprovação de pro-
jeto ou plano de loteamento.

 CAPÍTULO V
 DO ARRUAMENTO

 Art. 19. A abertura de via de circulação pública no território do Município, 
de acordo com a sua categoria, deverá obedecer aos parâmetros como 
segue:

 I - via arterial, com largura de 32,00m (trinta e dois metros), sendo:

 a) leito carroçável de 9,50m (nove metros e cinquenta centímetros) de 
cada lado do canteiro central;

 b) passeio com 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros) de cada 
lado, junto ao alinhamento; 

 c) canteiro central de 5,50m (cinco metros e cinquenta centímetros), 
para tratamento paisagístico e

 d) ciclovia de 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros);

 II - via coletora ou secundária:

 a) loteamentos industriais, com largura de 23,50m (vinte e três metros e 
cinquenta centímetros), sendo:

 1. leito carroçável de 15,00m (quinze metros);

 2. passeio com 3,00m (três metros) de cada lado, junto ao alinhamento;

 3. faixa de ciclovia de 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros);

 b) loteamentos residenciais e residenciais de interesse social, com lar-
gura de 26,50m (vinte e seis metros e cinquenta centímetros), sendo:

 1. leito carroçável de 9m (nove metros) de cada lado; 

 2. passeio com 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros) de cada 
lado, junto ao alinhamento;

 3. canteiro central com 3,50m (três metros e cinquenta centímetros), 
sendo 1m (um metro) de canteiro e 2,50m (dois metros e cinquenta cen-
tímetros) de ciclovia;

 III - via local:

 a) loteamentos industriais, com largura de 17m (dezessete metros), sen-
do:

 1. leito carroçável de 12m (doze metros);

 2. passeio com 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros) de cada 
lado, junto ao alinhamento;

 b) loteamentos residenciais e residenciais de interesse social, com lar-
gura de 14,50m (quatorze metros e cinquenta centímetros), sendo:

 1. leito carroçável de 9,50m (nove metros e cinquenta centímetros);

 2. passeio com 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros) de cada 
lado, junto ao alinhamento.

 § 1º Nos projetos de arruamento deverão estar previstas as condições 
que garantam acessibilidade, obedecendo-se às normas técnicas e le-
gislações pertinentes. 

 § 2º À exceção da Prefeitura Municipal, os projetos de arruamento so-
mente serão apreciados e aprovados quando vinculados a projeto ou 
plano de loteamento.

 § 3º Nos sistemas viários já implantados, serão permitidos os gabaritos 
existentes até o próximo cruzamento das vias a serem implantadas no 
novo plano proposto.

 § 4º Os passeios públicos ou calçadas, deverão atender as normas da 
ABNT NBR 9050 e suas normas complementares ou demais referências 
normativas e, no mínimo, as seguintes características:

 I - sua pavimentação deve possuir superfície regular, firme, contínua e 
antiderrapante sob qualquer condição inclusive molhado;

 II - deverão apresentar uma faixa livre de circulação com largura mínima 
de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros), em calçadas com largura 
igual ou maior que 2,50 (dois metros e cinquenta centímetros);

 III - a inclinação longitudinal da faixa livre de circulação, deve sempre 
acompanhar a inclinação das vias lindeiras, sempre com um ponto de 
concordância com os lotes vizinhos, para que a faixa livre de circulação 
seja contínua, sem degraus, sem desníveis irregulares, mantendo a cal-
çada acessível aos pedestres e, a sua inclinação transversal, não pode 
ser superior a 3%;

 IV - os acessos de veículos aos lotes e eventuais ajustes de soleira 
devem ser executados sempre dentro dos lotes ou fora da faixa livre de 
circulação;

 V - as instalações de equipamentos e mobiliários urbanos, vegetação e 
outras interferências tais como tampas de inspeção, grelhas de exaus-
tão e de drenagem das concessionárias de infraestrutura, lixeiras para 
habitações unifamiliares, postes de sinalização, postes semafóricos, 
iluminação pública e eletricidade, deverão ficar localizadas em posição 
adjacente à guia, na faixa de serviços, fora da faixa livre de circulação;

 VI - os potenciais obstáculos aéreos, como vegetação, placas ou faixas, 
deverão estar localizados a uma altura superior a 2,10m (dois metros e 
dez centímetros), fora da faixa livre de circulação;

 VII - deve ser adotado piso drenante para pavimentação, preferencial-
mente os produzidos com material reciclável.

 § 5º Fica a cargo do proprietário pelo imóvel a adaptação e manutenção 
da calçada localizada em frente à sua propriedade.

 § 6º A padronização dos passeios públicos ou calçadas, será defini-
da por decreto, que deverá seguir os padrões contidos nas normas da 
ABNT NBR 9050 e suas normas complementares ou demais referências 
normativas.

 § 7º Em lotes com atividades não residenciais com testada acima de 
15,00m (quinze metros) o rebaixamento da guia deverá ser conforme 
o disposto no inciso II do artigo 147 desta Lei, podendo ser adotado o 
disposto no artigo 134 referente à Fachada Ativa.

 § 8º Em lotes residenciais unifamiliares com testada até 8,10m (oito 
metros e dez centímetros) será permitido o rebaixamento da guia de 
até 5,00m (cinco metros) e nas testadas acima de 8,10m (oito metros e 
dez centímetros) o rebaixamento da guia deverá ser no máximo de 50% 
(cinquenta por cento) da testada, exceto nos casos previstos no inciso 
V do artigo 147.

 CAPÍTULO VI
 DO LOTEAMENTO

 Seção I
 Disposições Gerais

 Art. 20. A aprovação de projeto ou plano de parcelamento do solo, na 
forma de loteamento, deverá constar de duas etapas distintas, como se-
gue:

 I - aprovação prévia pelo órgão municipal competente;

 II - aprovação definitiva por ato do Poder Executivo.

 § 1º A aprovação prévia de que trata este artigo terá validade de 2 (dois) 
anos, após o que poderá ser renovada, a pedido do interessado, através 
de requerimento com as devidas justificativas.

 § 2º A aprovação prévia será mediante pareceres favoráveis do De-
partamento de Água e Esgoto - DAE, da Secretaria do Meio Ambiente, 
da Unidade de Transportes e Sistema Viário e, quando for o caso, dos 
demais órgãos competentes.

 § 3º A aprovação prévia é o instrumento que só garante ao interessado 
o cumprimento da legislação municipal para a aprovação do projeto ou 
plano de loteamento junto aos órgãos estaduais e federais competentes.

 Art. 21. Para fins de aprovação prévia de projeto ou plano de loteamen-
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to, o interessado deverá apresentar os seguintes documentos:

 I - projeto completo em arquivo digital e em 8 (oito) vias, devidamen-
te assinadas pelo proprietário, autor do projeto e responsável técnico, 
contendo:

 a) planta, preferencialmente, na escala de 1:1000 (um por mil), demons-
trando curvas de nível de metro em metro, vias de circulação pública 
adjacentes, sistema de lazer, áreas de uso institucional, áreas de preser-
vação ambiental e permanente, faixas de proteção, faixas de servidão, 
nascentes, curso d’água, vegetação, quadras e lotes com as respectivas 
denominações, edificações, indicação do norte magnético e eventuais 
restrições especiais;

 b) perfis longitudinais, transversais e características de todas as vias de 
circulação, preferencialmente nas escalas horizontais de 1:1000 (um por 
mil) ou 1:2000 (um por dois mil), e verticais de 1:100 (um por cem) ou 
1:200 (um por duzentos); 

 c) memoriais justificativos, quando necessário, e descritivos correspon-
dentes ao projeto; 

 d) quadro demonstrativo de áreas, com seus respectivos percentuais 
relativos à área a lotear; 

 e) quadro demonstrativo das áreas correspondentes às vias de circula-
ção pública individualizadas;

 f) esquema demonstrativo de localização do loteamento;

 g) identificação completa do proprietário, do autor e do responsável téc-
nico pelo projeto, bem como indicação da denominação do loteamento, 
da localização e do número do cadastro da gleba;

 II - cópia das diretrizes fixadas pela Prefeitura;

 III - cópia autenticada do título de aquisição da gleba, devidamente 
transcrito, ou certidão da matrícula ou da transcrição;

 IV - requerimento assinado pelo proprietário da gleba, ou por procurador 
legalmente constituído;

 V - quatro vias do projeto de drenagem e galerias de águas pluviais com 
planta e perfis, preferencialmente, em escala 1:1000 (um por mil), com 
aprovação da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos;

 VI - quatro vias do projeto de sistema de abastecimento de água potá-
vel, incluindo as derivações aos lotes, com aprovação do Departamento 
de Água e Esgoto - DAE;

 VII - quatro vias do projeto de sistema de esgotos sanitários, incluindo 
as derivações aos lotes, com aprovação do Departamento de Água e 
Esgoto - DAE;

 VIII - quatro vias do projeto de arborização de vias de circulação com 
aprovação da Secretaria de Meio Ambiente;

 IX - memoriais justificativos, quando necessário, e descritivos corres-
pondentes a cada projeto;

 X - cópia da responsabilidade técnica dos profissionais envolvidos no 
projeto.

 Art. 22. O interessado em obter a aprovação definitiva de projeto ou 
plano de loteamento deverá submetê-lo à apreciação da Prefeitura Mu-
nicipal, apresentando os seguintes documentos:

 I - projeto completo em arquivo digital e em 8 (oito) vias, devidamen-
te assinadas pelo proprietário, autor do projeto e responsável técnico, 
contendo:

 a) planta, preferencialmente, na escala de 1:1000 (um por mil), demons-
trando curvas de nível de metro em metro, vias de circulação pública 
adjacentes, sistema de lazer, áreas de uso institucional, áreas de preser-
vação ambiental e permanente, faixas de proteção, faixas de servidão, 
nascentes, curso d’água, vegetação, quadras e lotes com as respectivas 
denominações, edificações, indicação do norte magnético e eventuais 
restrições especiais;

 b) perfis longitudinais, transversais e características de todas as vias 
de circulação, preferencialmente, nas escalas horizontais de 1:1000 (um 
por mil) ou 1:2000 (um por dois mil), e verticais de 1:100 (um por cem) 
ou 1:200 (um por duzentos); 

 c) memoriais justificativos, quando necessários, e descritivos correspon-
dentes ao projeto;

 d) quadro demonstrativo de áreas, com seus respectivos percentuais 
relativos à área a lotear;

 e) quadro demonstrativo das áreas das vias de circulação pública indi-
vidualizadas;

 f) esquema demonstrativo de localização do loteamento;

 g) identificação completa do proprietário, do autor e do responsável téc-
nico pelo projeto, bem como indicação da denominação do loteamento, 
da localização e do número do cadastro da gleba; 

 II - cópia autenticada do título de aquisição da gleba devidamente trans-
crito, ou certidão da matrícula, ou da transcrição, bem como certidão 
negativa de ônus, fornecidas pelo Cartório do Registro de Imóveis, data-
das de até 30 (trinta) dias anteriores à data de entrada do requerimento 
no protocolo;

 III - certidão negativa de débitos municipais, datada de até 90 (noventa) 
dias anteriores à data de entrada do requerimento no protocolo;

 IV - cópia autenticada do contrato social e da última alteração registrada 
no órgão competente, quando o interessado se tratar de empresa;

 V - licença de instalação do loteamento, fornecida pela Companhia de 
Tecnologia e Saneamento Ambiental - CETESB, quando se tratar de lo-
teamento não residencial;

 VI - certificado GRAPROHAB, emitido pelo Grupo de Análise e Apro-
vação de Projetos Habitacionais, quando se tratar de loteamento resi-
dencial;

 VII - relação dos lotes a serem hipotecados em favor do Município para 
garantia da execução das obras de infraestrutura, ou caução em dinhei-
ro, fiança bancária, carta de crédito ou seguro garantia em favor da Pre-
feitura Municipal;

 VIII - requerimento assinado pelo proprietário da gleba, ou por procura-
dor legalmente constituído;

 IX - 4 (quatro) vias do projeto de drenagem e galerias de águas plu-
viais, com planta e perfis, preferencialmente em escala 1:1000 (um por 
mil) observando dentre outras normas o estabelecido na Lei Estadual nº 
12.526, de 2 de janeiro de 2007, com aprovação da Secretaria de Obras 
e Serviços Urbanos; 

 X - 4 (quatro) vias do projeto de sistema de abastecimento de água potá-
vel, incluindo as derivações aos lotes, com aprovação do Departamento 
de Água e Esgoto - DAE;

 XI - 4 (quatro) vias da descrição de vielas sanitárias, com aprovação do 
Departamento de Água e Esgoto - DAE;

 XII - 4 (quatro) vias do projeto de sistema de esgotos sanitários, incluin-
do as derivações aos lotes, com aprovação do Departamento de Água 
e Esgoto - DAE;

 XIII - documento de anuência da concessionária de distribuição de ener-
gia elétrica e iluminação pública para o projeto apresentado;

 XIV - 4 (quatro) vias do projeto e especificações da pavimentação as-
fáltica, com aprovação da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, por 
meio da Unidade de Transportes e Sistema Viário;

 XV - 4 (quatro) vias do projeto de recuperação das áreas de preserva-
ção permanente ou ambientais, quando indicado nas diretrizes expedi-
das, aprovado pela Secretaria de Meio Ambiente;

 XVI - 4 (quatro) vias do projeto de arborização de vias de circulação com 
aprovação da Secretaria de Meio Ambiente;

 XVII - 4 (quatro) vias do projeto do sistema de lazer, com aprovação da 
Secretaria de Planejamento;

 XVIII - 4 (quatro) vias do projeto de sinalização viária horizontal e ver-
tical, e de placas para a denominação das vias, praças e logradouros 
públicos, com aprovação da Unidade de Transportes e Sistema Viário;

 XIX - memoriais justificativos, quando necessários, e descritivos corres-
pondentes a cada projeto;

 XX - cronograma físico de execução das obras de infraestrutura previs-
tas e especificadas nesta Lei.

 Parágrafo único. Os projetos também deverão ser entregues em ar-
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quivo digital, em formato compatível com a determinação da Prefeitura 
Municipal.

 Art. 23. Atendidas todas as formalidades do processo de aprovação e 
pendências por parte do requerente, a Prefeitura Municipal disporá de 
30 (trinta) dias para aprovação do respectivo projeto ou plano de lote-
amento.

 Art. 24. Após a edição do decreto de aprovação do projeto ou plano de 
loteamento e encaminhamento de cópia à Câmara Municipal, a Prefei-
tura Municipal expedirá Alvará Provisório de Aprovação, para o fim de 
possibilitar o seu registro no Cartório de Registro de Imóveis.

 Parágrafo único. Previamente à expedição do alvará previsto no ca-
put deste artigo, o interessado deverá quitar todos os débitos existentes 
sobre o imóvel, mesmo que tenham sido objeto de parcelamento em 
processo administrativo.

 Art. 25. Para garantia do reembolso da execução dos projetos técnicos 
e de todas as obras de infraestrutura referidas no artigo 27 desta Lei, 
deverá o interessado hipotecar, em nome do Município, área de lotes do 
empreendimento suficiente para suportar o custo real das obras, apura-
do pela Prefeitura Municipal, por intermédio das respectivas Secretarias, 
e pelo Departamento de Água e Esgoto - DAE, acrescido de 20% (vinte 
por cento), devendo essa hipoteca ser registrada junto ao Cartório de 
Registros de Imóveis.

 § 1º O valor da área de lotes do empreendimento oferecida em caução, 
de acordo com o previsto no caput deste artigo, será apurado pela Pre-
feitura Municipal, por meio do órgão competente.

 § 2º Em substituição à garantia prevista no caput deste artigo, o in-
teressado poderá optar por apresentar áreas de sua propriedade fora 
do empreendimento, ou caução em dinheiro, fiança bancária, carta de 
crédito, cédula de crédito comercial ou seguro garantia em favor da 
Prefeitura Municipal, em valor suficiente para suportar o custo real das 
obras, apurado pela Prefeitura Municipal, por intermédio das respectivas 
Secretarias e pelo Departamento de Água e Esgoto - DAE, acrescido de 
20% (vinte por cento).

 § 3º As áreas de sua propriedade localizadas fora do empreendimento, 
a caução em dinheiro, a fiança bancária, a carta de crédito, a cédula de 
crédito comercial e o seguro garantia somente poderão ser aceitos se 
os mesmos garantirem, em qualquer tempo, o efetivo cumprimento de 
todas as obrigações assumidas pelo empreendedor, devendo ter vali-
dade, no mínimo, até 90 (noventa) dias após o prazo estabelecido no 
cronograma físico de execução de obras de infraestrutura previsto no 
inciso XX do artigo 22 desta Lei.

 § 4º Às garantias previstas nos parágrafos anteriores deste artigo não se 
aplicam as disposições relativas à liberação parcial, previstas no artigo 
32 desta Lei.

 § 5º As áreas de propriedade do interessado, fora do empreendimento, 
de que tratam os §§ 2º e 3º deste artigo, somente serão aceitos em 
substituição à garantia prevista no caput deste artigo desde que, con-
comitantemente:

 I - apresentem viabilidade física e legal para a implantação de edifica-
ções, não sendo objeto de passivo ambiental;

 II - tenham título de propriedade e estejam situadas no Município de 
Americana;

 III - estejam livres e desembaraçadas de quaisquer ônus.

 § 6º As áreas de que trata o parágrafo anterior deverão ser hipotecadas 
em nome do Município pelo interessado, sendo devidamente registradas 
no Cartório de Registro de Imóveis, e a verificação do cumprimento do 
disposto no parágrafo anterior deverá ser realizado pelas Secretarias 
competentes da Prefeitura Municipal.

 Art. 26. Para a obtenção do alvará de execução das obras de infraes-
trutura a que está obrigado por esta lei, o interessado deverá apresentar 
documentos comprobatórios do registro do loteamento, bem como da 
hipoteca referente aos lotes caucionados em favor do Município para 
garantia da execução das obras de infraestrutura, expedidos, quando for 
o caso, pelo Cartório de Registro de Imóveis.

 § 1º O alvará para a execução das obras de que trata este artigo de-
verá ser requerido pelo loteador, no prazo máximo de 15 (quinze) dias 
contados da data do registro do loteamento no Cartório do Registro de 
Imóveis.

 § 2º Não requerido o alvará no prazo fixado no parágrafo anterior, será 
ele expedido de ofício pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, 
após o recebimento da comunicação dos registros especificados no ca-
put deste artigo, expedida pelo Cartório do Registro de Imóveis. 

 Art. 27. Cumpridas as formalidades previstas nos artigos anteriores des-
ta Seção, e de acordo com os projetos, memoriais e especificações téc-
nicas já aprovadas pelos órgãos da Administração Municipal e conces-
sionárias de serviço público, a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 
expedirá alvará para a execução das obras de infraestrutura a seguir 
relacionadas:

 I - abertura e nivelamento das vias de circulação do empreendimento, 
inclusive cadastramento e ajustes de interligações destas às vias contí-
guas existentes;

 II - colocação de marcos de concreto referente às quadras e vias de 
circulação pública do empreendimento;

 III - piqueteamento e demarcação dos lotes e vielas sanitárias;

 IV - arborização nas vias de circulação; 

 V - sistema de abastecimento de água potável, inclusive ligações domi-
ciliares e interligação aos sistemas existentes;

 VI - sistema de coleta, afastamento e tratamento de esgotos sanitários 
domésticos e industriais, com ligações domiciliares e interligação aos 
sistemas existentes, inclusive nas vielas sanitárias;

 VII - rede de distribuição de energia elétrica e iluminação pública;

 VIII - sistema de coleta, transporte, afastamento e disposição final de 
águas pluviais, inclusive nas vielas sanitárias e sistemas de permeabili-
dade do solo previstos também nos artigos 170 a 174 desta Lei, confor-
me projetos aprovados;

 IX - guias, sarjetas, sarjetões e pavimentação;

 X - sistema de lazer;

 XI - recuperação das áreas de preservação permanente e ambiental;

 XII - sinalização viária horizontal e vertical e de placas para denomina-
ção das vias de circulação pública, praças e logradouros públicos;

 Art. 28. Constitui obrigação do loteador a execução das obras elencadas 
no artigo 27 desta Lei, sendo de sua responsabilidade direta e indireta 
arcar com seus custos, obedecendo, para tanto, ao que está disciplinado 
nesta Lei.

 § 1º O prazo máximo para o início das obras previstas no alvará das 
obras de infraestrutura é de 6 (seis) meses, a contar da data do regis-
tro do loteamento no Cartório do Registro de Imóveis, caracterizando-se 
seu início pela abertura e nivelamento das vias de circulação pública.

 § 2º O prazo máximo para a conclusão das obras previstas no alvará 
das obras de infraestrutura é de 2 (dois) anos, a contar da data do re-
gistro do loteamento no Cartório do Registro de Imóveis, podendo ser 
renovado se justificado no prazo máximo de 4 (quatro) anos, exceto nos 
loteamentos residenciais de interesse social, hipótese em que o prazo 
máximo é de 3 (três) anos, renovável no máximo até 4 (quatro) anos.

 § 3º As obras de infraestrutura indicadas nos incisos I a XI do artigo 
27 desta Lei deverão ser executadas diretamente pelo loteador ou por 
terceiros por ele contratados, mediante o acompanhamento e fiscaliza-
ção do Poder Público, que expedirá, depois de concluídas, o respectivo 
termo de verificação e aceitação, firmado por 3 (três) servidores qualifi-
cados designados em Portaria pela Administração Municipal.

 § 4° Até a data da entrega definitiva à Prefeitura Municipal, o loteador 
obriga-se na conservação e manutenção das obras e demais equipa-
mentos de infraestrutura executadas sob sua responsabilidade, docu-
mentada com a expedição do termo de recebimento definitivo.

 Art. 29. Caso não sejam executadas as obras de infraestrutura exigidas 
no prazo estabelecido no § 2º do artigo 28 desta Lei, a Prefeitura Munici-
pal as executará ou mandará executá-las, e debitará, à vista, o seu custo 
ao loteador, com os seguintes acréscimos:

 I - 20% (vinte por cento), a título de taxa de administração;

 II - 50% (cinquenta por cento), a título de multa pelo não cumprimento 
das obrigações decorrentes deste diploma legal.

 § 1º Os valores aplicados pelo Poder Público na execução das obras de 
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infraestrutura urbana não realizadas pelo loteador serão contabilizados 
em sistema próprio, devendo o loteador ressarcir totalmente o Poder Pú-
blico pelas eventuais diferenças constatadas entre os custos das obras 
e os valores obtidos com as vendas dos lotes hipotecados.

 § 2º Não sendo executadas, no todo ou em parte, as obras previstas no 
alvará para execução de obras de infraestrutura, especificadas no artigo 
27 desta Lei, a garantia oferecida em favor do Município, nos termos do 
artigo 25 deste diploma, ficará liberada em favor da Municipalidade para 
ressarcimento dos custos despendidos com a realização das mesmas.

 § 3° Na hipótese do parágrafo anterior, o responsável ficará impedido 
de realizar outro empreendimento imobiliário no Município, até que seja 
completada a implantação das obras de infraestrutura no empreendi-
mento e até que sejam alienados os lotes para integral ressarcimento 
aos cofres públicos.

 § 4º Para ressarcir-se dos valores despendidos e previstos neste artigo, 
a Prefeitura Municipal poderá promover a execução da hipoteca sobre 
os lotes caucionados.

 Art. 30. No prazo máximo de 30 (trinta) dias contados do protocolo do 
pedido por parte do interessado, a Prefeitura Municipal promoverá a vis-
toria das obras e demais equipamentos de infraestrutura executados, 
expedindo o competente termo de verificação e recebimento definitivo 
das obras previstas no alvará de obras de infraestrutura expedido.

 § 1º As obras de escoamento de águas pluviais somente serão rece-
bidas com a execução das redes, ramais, poços de visita e disposição 
final, e as “bocas de lobo”, sarjetões e tampões instalados serão rece-
bidos juntamente com pavimentação asfáltica, conforme as especifica-
ções dos projetos aprovados e após verificação efetuada pela Secretaria 
de Obras e Serviços Urbanos.

 § 2º Nas hipóteses de inexecução pelo empreendedor, o termo de re-
cebimento definitivo das obras de infraestrutura somente será expedido 
após o ressarcimento integral do valor despendido pela Prefeitura Muni-
cipal para realização das obras.

 Art. 31. A liberação total da hipoteca somente será autorizada por ato 
do Poder do Executivo, após a expedição do termo de recebimento defi-
nitivo das obras de infraestrutura elencadas no alvará previsto no artigo 
27 desta Lei.

 Parágrafo único. Atendidas as formalidades do processo de liberação 
da hipoteca, a Prefeitura Municipal terá prazo de 30 (trinta) dias para a 
apreciação e decisão sobre o pedido de liberação.

 Art. 32. Com a conclusão de uma ou mais obras de infraestrutura, pre-
vistas no alvará de obras de infraestrutura mencionado no artigo 27 des-
ta Lei, poderá o loteador solicitar a liberação parcial da garantia ofereci-
da nos termos do caput do artigo 25 desta Lei. 

 Parágrafo único. A liberação corresponderá à diferença apurada entre 
o valor dos lotes hipotecados e o valor das obras de infraestrutura que 
estiverem por ser executadas à época do pedido do loteador, acrescido 
de 20% (vinte por cento).

 Art. 33. A obrigação relativa à construção da rede de distribuição de 
energia elétrica e iluminação pública somente será considerada cumpri-
da mediante a apresentação de documento expedido pela concessioná-
ria do serviço público, noticiando sua execução em conformidade com as 
normas e projetos aprovados.

 Parágrafo único. Poderá ainda ser considerada cumprida a obrigação 
prevista no caputdeste artigo, quando a execução das respectivas obras 
for contratada pelo loteador com a própria concessionária local, median-
te apresentação de comprovante de pagamento prévio do custo total.

 Art. 34. A certidão de conclusão de obras, o termo de recebimento defi-
nitivo das obras e o ato administrativo de liberação da garantia somente 
serão fornecidos depois de concluídas as obras de infraestrutura a que 
se refere o artigo 27 desta Lei, mediante requerimento do empreendedor.

 Art. 35. O loteador não poderá alienar, no todo ou em parte, os lotes 
dados em garantia, nem sobre eles edificar ou mesmo instituir qualquer 
tipo de ônus.

 Art. 36. Para a denominação do loteamento, deverão ser observados os 
seguintes critérios:

 I - VILA: quando a área loteada for inferior a 50.000,00m² (cinquenta mil 
metros quadrados);

 II - JARDIM: quando a área loteada estiver compreendida entre 
50.000,00m² (cinquenta mil metros quadrados) e 500.000,00m² (qui-
nhentos mil metros quadrados); 

 III - PARQUE: quando a área loteada for superior a 500.000,00m² (qui-
nhentos mil metros quadrados);

 IV - BAIRRO: quando a área loteada for superior a 500.000,00m² (qui-
nhentos mil metros quadrados) e a Prefeitura autorizar essa denomina-
ção.

 Parágrafo único. Para os fins previstos neste artigo, o loteamento não 
poderá receber denominação igual à já utilizada para identificar outros 
setores existentes no Município, ou denominação que foneticamente 
possa ser confundida com as já existentes, mesmo que de outra clas-
sificação.

 Seção II
 Dos Requisitos Urbanísticos Para Loteamentos Residenciais

 Art. 37. Os loteamentos residenciais deverão atender, pelo menos, aos 
seguintes requisitos urbanísticos:

 I - da área objeto do plano de loteamento, deverão ser destinados:

 a) 20% (vinte por cento) para vias de circulação pública;

 b) 12% (doze por cento) para o sistema de lazer fora de APPs;

 c) 8% (oito por cento) para áreas de uso institucional;

 II - as quadras terão comprimento máximo de 200m (duzentos metros), 
exceto as de configuração final do projeto, que poderão ter uma tolerân-
cia de até 10% (dez por cento);

 III - quando a gleba objeto do plano de loteamento estiver localizada 
em Zona Residencial 1 (ZR1), os lotes terão área mínima de 360,00m² 
(trezentos e sessenta metros quadrados), com exceção dos planos de 
loteamento de interesse social localizados nas Unidades Especiais de 
Interesse Social - UEIS, definidas por lei específica;

 IV - quando a gleba objeto do plano de loteamento estiver localizada nas 
demais zonas, os lotes terão área mínima de 220,00m² (duzentos e vinte 
metros quadrados), com exceção dos planos de loteamento de interesse 
social localizados nas Unidades Especiais de Interesse Social - UEIS, 
definidas por lei específica;

 V - os lotes terão as seguintes dimensões mínimas:

 a) lote de meio de quadra:

 1. testada para ZR1: 12,00m (doze metros);

 2. testada para demais zoneamentos: 8,10m (oito metros e dez centí-
metros);

 b) lote de esquina:

 1. testada principal: 6,00m (seis metros);

 2. desenvolvimento de curva de raio de 9,00m (nove metros) na conflu-
ência das vias de circulação pública;

 VI - ao longo das faixas de domínio público, das redes de alimentação e 
distribuição de energia em alta tensão, bem como das rodovias e ferro-
vias, será obrigatória a reserva de uma faixa non aedificandi de 15,00m 
(quinze metros) de largura de cada lado, ressalvados os casos em que 
legislação específica estabelecer critérios diferenciados;

 VII - ao longo das nascentes, cursos d’água, lagos, lagoas, represas, 
mata ciliar ou nativa, deverão ser observadas as prescrições das respec-
tivas legislações pertinentes;

 VIII - as vias de circulação pública do loteamento deverão articular-se 
com as adjacentes, existentes ou projetadas, e se harmonizar com a 
topografia do local.

 § 1º As áreas de preservação ambiental e de preservação permanente 
da gleba objeto do plano de loteamento deverão ser objeto de estudo, 
recuperação e manutenção sob a responsabilidade do proprietário e su-
pervisão dos órgãos competentes.

 § 2º Quando a área destinada às vias de circulação pública, no plano de 
loteamento, for inferior a 20% (vinte por cento) da área a ser loteada, a 
diferença necessária para completar este percentual será adicionada às 
áreas de uso institucional.
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 § 3º Quando a área correspondente aos 8% (oito por cento) para fins 
institucionais for inferior ao lote padrão, deverá ser destinado 1 (um) lote 
padrão para essa finalidade. 

 § 4º Obedecendo ao zoneamento estabelecido no local, quando o lo-
teamento for resultado de empreendimento em área remanescente de 
Unidade Especial de Interesse Social - UEIS, fica estabelecido que, em 
substituição ao disposto no inciso I do caput deste artigo, da área objeto 
do plano de loteamento deverão ser destinados, pelo menos:

 I - 20% (vinte por cento) para vias de circulação pública;

 II - 7% (sete por cento) para sistema de lazer fora de APPs;

 III - 8% (oito por cento) para áreas de uso institucional.

 Seção III
 Dos Requisitos Urbanísticos Para Loteamentos 
 Residenciais de Interesse Social

 Art. 38. Os loteamentos residenciais de interesse social a serem implan-
tados nas Unidades Especiais de Interesse Social - UEIS, além das dis-
posições previstas na Seção I do Capítulo VI deste Título, serão também 
regidos pela legislação estadual e federal específicas.

 § 1º Os loteamentos residenciais de interesse social deverão estar vin-
culados a programas habitacionais de iniciativa da Prefeitura Municipal 
ou de órgãos e instituições de interesse público no âmbito estadual ou 
federal.

 § 2º Nas Unidades Especiais de Interesse Social - UEIS também po-
derão ser implantados loteamentos residenciais de interesse social, de 
iniciativa de entidades sem fins lucrativos, autorizadas por lei, que atuem 
nesta área e estejam estabelecidas no Município de Americana.

 § 3º O Município, obedecendo aos critérios urbanísticos desta Lei, po-
derá implantar loteamentos residenciais de interesse social em parceria 
com a sociedade civil, mediante edição de lei própria para cada em-
preendimento, na qual serão definidos os critérios de natureza fiscal a 
serem adotados. 

 § 4° Para a tramitação do projeto com Habitação de Interesse Social 
- HIS prevista no § 3°, será obrigatório ao empreendedor firmar Termo 
de Compromisso com a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Ur-
bano.

 § 5° A legislação prevista no § 3° deste artigo deverá conter minimamen-
te os seguintes itens: 

 I - oferta exclusiva a inscritos no Cadastro Habitacional do Município, 
intermediada pela Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano 
- SHDU;

 II - esgotada a oferta das unidades habitacionais exclusivamente aos 
inscritos no cadastro de que trata o inciso anterior, as unidades remanes-
centes que não conseguiram ser comercializadas a este público poderão 
ser oferecidas no mercado comum, observada a aplicação das sanções 
previstas no artigo 210 desta lei;

 III - previsão das penalidades pelo descumprimento desta Lei, em espe-
cial às previstas no artigo 210, ou no Termo de Compromisso;

 IV - expedição do Termo de Verificação de Obras - TVO condicionada 
ao cumprimento integral das obrigações estabelecidas nesta legislação. 

 Art. 39. Os loteamentos residenciais de interesse social deverão aten-
der, pelo menos, aos seguintes requisitos urbanísticos: 

 I - da área objeto do plano de loteamento serão destinados:

 a) 12% (doze por cento) para sistema de lazer fora de APPs; 

 b) 8% (oito por cento) para áreas de uso institucional;

 c) percentual para vias de circulação pública, definido pelo projeto urba-
nístico, que deverá ser somado aos percentuais indicados nas alíneas 
anteriores, cujo resultado não poderá ser inferior a 35% (trinta e cinco 
por cento) da área total a ser loteada, ficando a critério da Prefeitura 
Municipal os percentuais a serem compensados em áreas de uso ins-
titucional;

 II - as vias de circulação pública do loteamento deverão articular-se 
com as adjacentes, existentes ou projetadas, e se harmonizar com a 
topografia do local;

 III - as quadras terão comprimento máximo de 200,00m (duzentos me-
tros), exceto as de configuração final do projeto, que poderão ter uma 
tolerância de até 10% (dez por cento);

 IV - os lotes terão área mínima de 150,00m² (cento e cinquenta metros 
quadrados);

 V - os lotes terão as seguintes dimensões mínimas:

 a) lotes de meio de quadra: testada de 7,50m (sete metros e cinquenta 
centímetros);

 b) lotes de esquina:

 1. testada principal: 1,00m (um metro);

 2. desenvolvimento de curva de raio de 9,00m (nove metros) na conflu-
ência das vias de circulação pública;

 VI - ao longo das faixas de domínio público, das redes de alimentação e 
distribuição de energia em alta tensão, bem como das rodovias e ferro-
vias será obrigatória a reserva de uma faixa non aedificandi de 15,00m 
(quinze metros) de largura de cada lado, ressalvados os casos em que 
legislação específica estabelecer critérios diferenciados;

 VII - ao longo das nascentes, dos cursos d’água, lagos, lagoas, repre-
sas, matas ciliares ou nativas deverão ser observadas as prescrições 
contidas nas legislações pertinentes.

 § 1º As áreas de preservação ambiental e de preservação permanente 
da gleba objeto do plano de loteamento deverão ser objeto de estudo, 
recuperação e manutenção sob a responsabilidade do proprietário e su-
pervisão dos órgãos competentes.

 § 2º Quando a área correspondente aos 8% (oito por cento) para fins 
institucionais for inferior ao lote padrão, deverá ser destinado 1 (um) lote 
padrão para essa finalidade. 

 Seção IV
 Dos Requisitos Urbanísticos para 
 Loteamentos na Configuração de Quadrantes

 Art. 40. O quadrante, definido no artigo 5º desta Lei como um conjunto 
de quatro quadras com um sistema de lotes e ruas internas qualificadas 
e diferenciadas dos padrões de arruamento em loteamentos, sendo obri-
gatoriamente rodeado por vias locais, coletoras ou arteriais adequadas 
ao zoneamento nelas inseridos, atenderá às necessidades de diversifi-
cação de parcelamento urbano e circulação voltados para a segurança 
do pedestre.

 Art. 41. O quadrante poderá ser inserido em loteamentos residenciais, 
dentro dos parâmetros previstos nesta Lei, tendo os seguintes critérios 
específicos e exclusivos para esta forma adotada, que deverão estar 
discriminados e qualificados em projeto regular de loteamento:

 I - será obrigatoriamente circundado por vias locais, coletoras ou arte-
riais;

 II - em ZR1, em até 30% da área do loteamento, excluindo as APPs 
(áreas verdes e de preservação permanente) e linhas de alta tensão;

 III - em ZR2 e ZM, em até 60% da área do Loteamento excluindo as 
APPs (áreas verdes, de preservação permanente) e linhas de alta ten-
são;

 IV - poderá ser, em sua configuração, residencial ou comercial compatí-
vel com as zonas em que estiver inserido.

 Art. 42. O quadrante deverá obedecer aos seguintes critérios:

 I - quadrante residencial:

 a) área mínima do lote de 180,00m² (cento e oitenta metros quadrados);

 b) testada mínima do lote de 6,00m (seis metros);

 c) largura mínima de 5,00m (cinco metros) na viela pública interna de 
passagem preferencial para a quadra, serviços e redes de infra estrutura;

 d) largura mínima de 15,00m (quinze metros), com calçadas de 3,00m 
(três metros), nas vias especiais de circulação pública, ficando proibido o 
rebaixamento das guias das calçadas de ambos os lados, exceto quan-
do destinado à acessibilidade de pedestres;

 e) acesso de veículos automotores, aos imóveis da quadra, somente 
pela viela interna de passagem prevista na alínea c;



33 Diário oficial Americana, sábado, 22 de dezembro de 2018

 f) recuo mínimo de 2,00m (dois metros) nas faces das edificações volta-
das para a via especial de circulação pública;

 g) recuo mínimo de 5,00m (cinco metros) nas faces das edificações 
voltadas para a viela pública interna;

 h) dimensão máxima de 100,00m (cem metros) para a quadra onde está 
inserida viela pública interna. 

 II - Quadrante Comercial:

 a) área mínima do lote de 220,00m² (duzentos e vinte metros quadra-
dos);

 b) testada mínima do lote de 8,00m (oito metros);

 c) largura mínima de 7,00m (sete metros) na viela pública interna de 
passagem preferencial para a quadra, serviços e redes de infra estru-
tura;

 d) largura mínima de 23,00m (vinte e três metros), com calçadas de 
3,00m (três metros), nas vias especiais de circulação pública, com es-
tacionamento de veículos em ângulo de 90° de ambos os lados, ficando 
proibido o rebaixamento das guias das calçadas de ambos os lados, 
exceto quando destinado à acessibilidade de pedestres; 

 e) acesso de veículos automotores, aos imóveis da quadra, somente 
pela viela interna de passagem prevista na alínea c;

 f) recuo mínimo de 5,00m (cinco metros) nas faces das edificações vol-
tadas para a viela pública interna;

 g) dimensão máxima de 100,00m (cem metros) para a quadra onde está 
inserida viela pública interna.

 § 1º Nos casos do inciso II não será exigido recuo mínimo nas faces das 
edificações voltadas para a via especial de circulação pública, ficando 
isentos das vagas de estacionamento para os usuários do estabeleci-
mento.

 § 2º Nas vias especiais de circulação pública deverão ser adotados 
mecanismos de redução de velocidade voltados para a segurança dos 
pedestres, tais como rotatórias e lombofaixas.

 Art. 43. Os critérios urbanísticos e desenhos explicativos da implantação 
da figura do Quadrante serão regulamentadas por Decreto Municipal.

 Seção V
 Dos Requisitos Urbanísticos Para Loteamentos Industriais

 Art. 44. Os loteamentos para fins industriais, cujos lotes forem projeta-
dos com área mínima de 15.000,00m² (quinze mil metros quadrados), 
deverão atender, pelo menos, aos seguintes requisitos urbanísticos:

 I - da área objeto do loteamento serão destinados:

 a) 8% (oito por cento) para áreas de uso institucional ou sistema de 
lazer, a serem definidos nas diretrizes;

 b) percentual para vias de circulação pública, definido pelo projeto ur-
banístico;

 II - os lotes de esquina terão o desenvolvimento de curva de raio de 
9,00m (nove metros) na confluência das vias de circulação pública;

 III - as vias de circulação pública do loteamento deverão articular-se 
com as adjacentes, existentes ou projetadas, e se harmonizar com a 
topografia do local;

 IV - ao longo das faixas de domínio público, das redes de alimentação e 
distribuição de energia em alta tensão, bem como das rodovias e ferro-
vias será obrigatória a reserva de uma faixa non aedificandi de 15,00m 
(quinze metros) de largura de cada lado, ressalvados os casos em que 
legislação específica estabelecer critérios diferenciados;

 V - ao longo das nascentes, cursos d’água, lagos, lagoas, represas, 
matas ciliares ou nativas deverão ser observadas as prescrições das 
respectivas legislações pertinentes.

 Parágrafo único. As áreas de preservação ambiental e de preservação 
permanente da gleba objeto do plano de loteamento deverão ser objeto 
de estudo, recuperação e manutenção sob a responsabilidade do pro-
prietário e supervisão dos órgãos competentes.

 Art. 45. Os loteamentos para fins industriais, cujos lotes forem proje-
tados com área inferior a 15.000,00m² (quinze mil metros quadrados), 
deverão atender, pelo menos, aos seguintes requisitos urbanísticos:

 I - da área objeto do plano de loteamento serão destinados, no mínimo:

 a) 5% (cinco por cento) para sistema de lazer fora de APPs;

 b) 5% (cinco por cento) para uso institucional;

 c) percentual para vias de circulação pública, definido pelo projeto ur-
banístico;

 II - os lotes terão área mínima de 750,00m² (setecentos e cinquenta 
metros quadrados);

 III - os lotes terão as seguintes dimensões mínimas:

 a) lotes de meio de quadra: testada de 15,00m (quinze metros);

 b) lotes de esquina:

 1. testada principal: 6,00m (seis metros);

 2. desenvolvimento de curva de raio de 9,00m (nove metros) na conflu-
ência das vias de circulação pública;

 IV - as quadras terão comprimento máximo de 300,00m (trezentos me-
tros), exceto as de configuração final do projeto, que poderão ter uma 
tolerância de até 10% (dez por cento);

 V - ao longo das faixas de domínio público, das redes de alimentação e 
distribuição de energia em alta tensão, bem como das rodovias e ferro-
vias será obrigatória a reserva de uma faixa non aedificandi de 15,00m 
(quinze metros) de largura, de cada lado, ressalvados os casos em que 
legislação específica estabelecer critérios diferenciados;

 VI - ao longo das nascentes, cursos d’água, lagos, lagoas, represas, 
matas ciliares ou nativas deverão ser observadas as prescrições das 
respectivas legislações pertinentes;
 VII - as vias de circulação pública do loteamento deverão articular-se 
com as adjacentes, existentes, ou projetadas, e se harmonizar com a 
topografia do local.

 § 1º Quando a área destinada a fins institucionais for inferior ao lote 
padrão, deverá ser destinado 1 (um) lote padrão para essa finalidade.

 § 2º Poderão ser destinados até 10% (dez por cento) da área de lotes 
para a implantação de lotes de área mínima de 450,00m² (quatrocentos 
e cinquenta metros quadrados), cujas unidades terão as seguintes di-
mensões mínimas:

 I - lotes de meio de quadra: testada: 15,00m (quinze metros);

 II - lotes de esquina:

 a) testada principal: 6,00m (seis metros);

 b) desenvolvimento de curva de raio de 9,00m (nove metros) na conflu-
ência das vias de circulação pública.

 § 3º A Prefeitura Municipal poderá realizar loteamentos industriais com 
lotes no padrão especificado no parágrafo anterior, atendendo às dispo-
sições deste artigo, com a finalidade de implantar programas de minidis-
trito industrial como objeto de fomento à microempresa e empresa de 
pequeno porte de natureza industrial.

 § 4º As áreas de preservação ambiental e de preservação permanente 
da gleba objeto do plano de loteamento deverão ser objeto de estudo, 
recuperação e manutenção sob a responsabilidade do proprietário e su-
pervisão da Secretaria de Meio Ambiente.

 Seção VI
 Do Loteamento Misto Residencial e Industrial

 Art. 46. Os planos de loteamento de uso misto, residencial e industrial, 
deverão obedecer às exigências para cada uma das respectivas modali-
dades de parcelamento constantes desta Lei.

 Parágrafo único. Relativamente à localização das áreas destinadas às 
vias públicas de circulação, ao sistema de lazer e ao uso institucional, o 
plano deverá ser considerado como um todo, e não individualizado para 
cada modalidade.

 Art. 47. Deverá ser observada uma faixa de transição com distância 
mínima de 60m (sessenta metros) entre a parte residencial e a industrial, 
considerada a partir do alinhamento dos lotes.

 Parágrafo único. A faixa de transição prevista no caput deste artigo 
poderá ser destinada a:
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 I - vias de circulação pública; 

 II - sistema de lazer ou para uso institucional ou área verde;

 III - atividades de apoio que não sejam de natureza industrial, e sejam 
compatíveis com o uso residencial e industrial, respeitadas as diretrizes 
fixadas.

 CAPÍTULO VII
 DO DESMEMBRAMENTO

 Seção I
 Disposições Gerais

 Art. 48. A gleba objeto de plano de desmembramento deverá, obrigato-
riamente, estar faceada por via oficial de circulação pública.

 Art. 49. O interessado em obter aprovação de projeto ou plano de des-
membramento deverá submetê-lo à apreciação da Prefeitura Municipal, 
apresentando os seguintes documentos:

 I - projeto completo em arquivo digital e em 8 (oito) vias, devidamente 
assinado pelo proprietário, autor do projeto e responsável técnico, con-
tendo:

 a) planta, preferencialmente, na escala de 1:1000 (um por mil), demons-
trando curvas de nível de metro em metro, vias de circulação pública 
adjacentes, sistema de lazer, áreas de uso institucional, áreas de preser-
vação ambiental e permanente, faixas de proteção, faixas de servidão, 
nascentes, cursos d’água, vegetação, quadras e lotes com as respecti-
vas denominações, edificações, indicação do norte magnético e eventu-
ais restrições especiais;

 b) perfis longitudinais, transversais e características de todas as vias de 
circulação existentes e adjacentes à gleba a ser desmembrada, prefe-
rencialmente, nas escalas horizontais de 1:1000 (um por mil) ou 1:2000 
(um por dois mil), e verticais de 1:100 (um por cem) ou 1:200 (um por 
duzentos);

 c) memoriais justificativos, quando necessário, e descritivos correspon-
dentes ao projeto;

 d) quadro demonstrativo de áreas, com seus respectivos percentuais 
relativos à área a desmembrar;

 e) esquema demonstrativo de localização do desmembramento;

 f) identificação completa do proprietário, do autor e do responsável téc-
nico pelo projeto, e indicação da denominação do desmembramento, da 
localização e do número do cadastro da gleba;

 II - cópia das diretrizes traçadas pela Prefeitura Municipal;

 III - cópia autenticada do título de aquisição da gleba, devidamente 
transcrito, ou certidão da matrícula ou da transcrição, bem como certi-
dão negativa de ônus, fornecidas pelo Cartório do Registro de Imóveis e 
datadas de até 30 (trinta) dias anteriores ao protocolo do requerimento;

 IV - certidão negativa de débitos municipais, datada de até 90 (noventa) 
dias anteriores à data do protocolo do requerimento;

 V - cópia autenticada do contrato social e da última alteração registrada 
no órgão competente, quando o interessado se tratar de empresa;

 VI - relação dos lotes a serem hipotecados em favor do Município para 
garantia da execução das obras de infraestrutura, ou caução em dinhei-
ro, fiança bancária, carta de crédito ou seguro garantia em favor da Pre-
feitura Municipal;

 VII - requerimento assinado pelo proprietário da gleba, ou por procura-
dor legalmente constituído;

 VIII - cópia da responsabilidade técnica dos profissionais envolvidos no 
projeto;

 IX - licença de instalação do desmembramento, fornecida pela CETESB 
- Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental, quando se tratar 
de desmembramento não residencial;

 X - certificado emitido pelo GRAPROHAB - Grupo de Análise e Aprova-
ção de Projetos Habitacionais, quando se tratar de desmembramento 
para fins residenciais que resultem em mais de 10 (dez) lotes não servi-
dos de infraestrutura básica prevista no artigo 50 desta Lei.

 Art. 50. No caso de a gleba objeto do plano de desmembramento exigir 
obras de infraestrutura para implantação do empreendimento, deverão 

ser atendidos os seguintes requisitos, quando necessários:

 I - 4 (quatro) vias do projeto de drenagem e galerias de águas pluviais 
com planta e perfis, preferencialmente em escala 1:1000 (um por mil), 
com aprovação da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos e da Secre-
taria do Meio Ambiente;

 II - 4 (quatro) vias do projeto de sistema de abastecimento de água potá-
vel, incluindo as derivações aos lotes, com aprovação do Departamento 
de Água e Esgoto (DAE);

 III - 4 (quatro) vias da descrição de vielas sanitárias, com aprovação do 
Departamento de Água e Esgoto (DAE);

 IV - 4 (quatro) vias do projeto de sistema de esgotos sanitários, incluindo 
as derivações aos lotes, com aprovação do Departamento de Água e 
Esgoto (DAE);

 V - documento de anuência da concessionária de distribuição de ener-
gia elétrica e iluminação pública para o projeto apresentado;

 VI - 4 (quatro) vias do projeto e especificações da pavimentação asfálti-
ca com aprovação pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos;

 VII - 4 (quatro) vias do projeto de recuperação das áreas de preservação 
permanente e de preservação ambiental, quando indicado nas diretrizes 
expedidas, com aprovação pela Secretaria de Meio Ambiente;

 VIII - 4 (quatro) vias do projeto de arborização de vias de circulação, 
com aprovação da Secretaria de Meio Ambiente;

 IX - 4 (quatro) vias do projeto do sistema de lazer, com aprovação da 
Secretaria de Planejamento;

 X - 4 (quatro) vias do projeto de sinalização viária horizontal e vertical e 
de placas para a denominação das vias, praças e logradouros públicos, 
com aprovação da Unidade de Transportes e Sistema Viário;

 XI - memoriais justificativos, quando necessário, e descritivos corres-
pondentes a cada projeto;

 XII - cronograma físico de execução das obras de infraestrutura previs-
tas e especificadas nesta Lei.

 § 1º Os projetos também deverão ser entregues em arquivo digital no 
formato compatível com a determinação da Prefeitura Municipal.

 § 2º Somente poderá ser objeto de projeto ou plano de desmembramen-
to a gleba que possua área igual ou inferior a 15.000,00m² (quinze mil 
metros quadrados), e que não tenha sido resultante de plano de retalha-
mento, exceto nas condições previstas no § 3º deste artigo. 

 § 3º Poderá ainda ser objeto de plano de desmembramento a gleba com 
área igual ou inferior a 15.000m² (quinze mil metros quadrados) e que 
seja resultante de plano de retalhamento previsto nas condições estabe-
lecidas nos incisos II, III e IV do § 1º do artigo 13 desta Lei. 

 § 4º A aprovação do projeto de desmembramento não implica regulari-
zação das edificações existentes, ainda que indicadas na planta a que 
se refere a alínea “a” do inciso I do artigo 49 desta Lei. 

 Art. 51. Atendidas pelo requerente todas as formalidades e pendências 
referentes ao processo de aprovação, a Prefeitura Municipal disporá de 
30 (trinta) dias para aprovação do respectivo projeto ou plano de des-
membramento.

 Art. 52. Após a edição do decreto de aprovação do plano de desmem-
bramento e encaminhamento de cópia à Câmara Municipal, a Prefeitura 
Municipal expedirá alvará provisório de aprovação, para o fim de possi-
bilitar o seu registro no Cartório de Registro de Imóveis.

 Parágrafo único. Previamente à expedição do alvará previsto no ca-
put deste artigo, o interessado deverá quitar todos os débitos existentes 
sobre o imóvel, mesmo que tenham sido objeto de parcelamento em 
processo administrativo.

 Art. 53. Para garantia do reembolso da execução dos projetos técnicos 
e de todas as obras de infraestrutura referidas no artigo 55 desta Lei, 
deverá o interessado hipotecar, em nome do Município, área de lotes do 
empreendimento suficiente para suportar o custo real das obras, apura-
do pela Prefeitura Municipal por intermédio das respectivas Secretarias 
e pelo Departamento de Água e Esgoto - DAE, acrescido de 20% (vinte 
por cento), devendo essa hipoteca ser registrada junto ao Cartório de 
Registros de Imóveis.

 § 1º O valor da área dos lotes do empreendimento oferecidos em cau-
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ção, conforme previsto no caput deste artigo será apurado pela Prefei-
tura Municipal, em laudo de avaliação expedido pelo organismo compe-
tente.

 § 2º Em substituição à garantia prevista no caput deste artigo, o interes-
sado poderá optar por apresentar áreas de sua propriedade, localizadas 
fora do desmembramento; caução em dinheiro; fiança bancária; carta 
de crédito ou seguro garantia em favor da Prefeitura Municipal, em valor 
suficiente para suportar o custo real das obras, apurado pela Prefeitura 
Municipal por intermédio das respectivas Secretarias e pelo Departa-
mento de Água e Esgoto - DAE, acrescido de 20% (vinte por cento).

 § 3º As áreas de sua propriedade, localizadas fora do desmembramen-
to; a caução em dinheiro; a fiança bancária; a carta de crédito e o se-
guro garantia somente poderão ser aceitos se garantirem, em qualquer 
tempo, o efetivo cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo 
empreendedor, devendo ter validade, no mínimo, até 90 (noventa) dias 
após o prazo estabelecido no cronograma físico de execução de obras 
de infraestrutura previsto no inciso XII do artigo 50 desta Lei.

 § 4º Às garantias alternativas, relacionadas no § 2º deste artigo, não se 
aplicam as disposições relativas à liberação parcial, previstas no artigo 
61 desta Lei.

 § 5º As áreas de propriedade do interessado, localizadas fora do des-
membramento, de que trata o § 2º deste artigo, somente serão aceitas 
em substituição à garantia prevista no caput deste artigo desde que, 
concomitantemente:

 I - apresentem viabilidade física e legal para a implantação de edifica-
ções, não sendo objeto de passivo ambiental;

 II - tenham título de propriedade e estejam situadas no Município de 
Americana;

 III - estejam livres e desembaraçadas de quaisquer ônus.

 § 6º As áreas de que trata o parágrafo anterior deverão ser hipotecadas 
em nome do Município pelo interessado, sendo devidamente registradas 
no Cartório de Registro de Imóveis, e a verificação do cumprimento do 
disposto no parágrafo anterior deverá ser realizada pelas Secretarias 
competentes da Prefeitura Municipal.

 Art. 54. Para obtenção do alvará de execução das obras de infraestru-
tura, a que está obrigado por esta lei, o interessado deverá apresentar 
documento comprobatório do registro do desmembramento, bem como 
da hipoteca referente aos lotes caucionados em favor do Município para 
garantia da execução das obras de infraestrutura, quando for o caso, 
expedido pelo Cartório de Registro de Imóveis.

 § 1º O alvará para a execução das obras de que trata este artigo deverá 
ser requerido pelo loteador, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, con-
tados da data do registro do desmembramento no Cartório do Registro 
de Imóveis. 

 § 2º Não requerido o alvará no prazo fixado no parágrafo anterior, será 
ele expedido de ofício pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, 
após o recebimento da comunicação dos registros especificados no ca-
put deste artigo, expedida pelo Cartório do Registro de Imóveis. 

 § 3º No caso de ter sido aceita pelo Município alguma das garantias 
alternativas relacionadas no § 2º do artigo 53, a expedição do alvará de 
execução das obras de infraestrutura ficará condicionada à comprova-
ção de sua constituição.

 Art. 55. Cumpridas as formalidades previstas nos artigos anteriores, 
e de acordo com os projetos, memoriais e especificações técnicas já 
aprovadas pelos órgãos da Administração Municipal e concessionária de 
serviço público, a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos expedirá al-
vará para a execução das obras de infraestrutura a seguir relacionadas, 
quando necessárias: 

 I - piqueteamento e demarcação dos lotes e vielas sanitárias;

 II - arborização nas vias de circulação pública;

 III - sistema de abastecimento de água potável, inclusive ligações domi-
ciliares e interligação aos sistemas existentes;

 IV - sistema de coleta, afastamento e tratamento de esgotos sanitários 
domésticos e industriais, com ligações domiciliares e interligação aos 
sistemas existentes, inclusive nas vielas sanitárias;

 V - rede de distribuição de energia elétrica e iluminação pública;

 VI - sistema de coleta, transporte, afastamento e disposição final de 
águas pluviais, inclusive nas vielas sanitárias;

 VII - guias, sarjetas, sarjetões e pavimentação;

 VIII - sistema de lazer;

 IX - recuperação das áreas de preservação permanente e de preserva-
ção ambiental;

 X - sinalização viária horizontal e vertical, e de placas para denominação 
das vias de circulação, praças e logradouros públicos.

 Art. 56. É obrigação do empreendedor a execução das obras de infraes-
trutura inexistentes e necessárias para implantação do empreendimento 
previstas no artigo anterior, sendo de sua responsabilidade direta e indi-
reta arcar com seus custos, obedecendo ao disciplinado nesta Lei.

 § 1º O prazo máximo para o início das obras previstas no alvará das 
obras de infraestrutura é de 6 (seis) meses, a contar da data do registro 
do desmembramento no Cartório do Registro de Imóveis, caracterizan-
do-se o seu início pelo piqueteamento e demarcação dos lotes e vielas 
sanitárias.

 § 2º O prazo máximo para a conclusão das obras de infraestrutura é de 
1 (um) ano a contar da data do registro do desmembramento no Cartório 
do Registro de Imóveis, exceto nos desmembramentos residenciais de 
interesse social, cujo prazo máximo será de 2 (dois) anos.

 § 3º Com exceção da obra elencada no inciso X do artigo 55 desta Lei, 
as obras de infraestrutura inexistentes e necessárias para implantação 
do empreendimento deverão ser executadas diretamente pelo empreen-
dedor ou por terceiros por ele contratados, mediante o acompanhamento 
e fiscalização do Poder Público, que expedirá, depois de concluídas, o 
respectivo termo de verificação e aceitação.

 § 4º Para o cumprimento da obrigação da realização das obras referen-
tes ao inciso X do artigo 55 desta Lei, o empreendedor deverá entregar 
em depósito na Unidade de Transportes e Sistema Viário todos os ma-
teriais necessários e previstos em projeto, bem como depositar junto ao 
Fundo Municipal de Trânsito o valor correspondente ao da mão de obra 
para a execução dos serviços previstos no respectivo projeto.

 Art. 57. Até a data da entrega definitiva à Prefeitura Municipal é obriga-
ção do empreendedor a conservação e manutenção das obras e demais 
equipamentos de infraestrutura executadas sob sua responsabilidade. 

 Art. 58. Na hipótese de não terem sido executadas as obras de infraes-
trutura no prazo estabelecido no § 2º do artigo 56 desta Lei, a Prefeitura 
Municipal as executará ou mandará executá-las e debitará, à vista, o seu 
custo ao empreendedor, com os seguintes acréscimos:

 I - 20% (vinte por cento), a título de taxa de administração;

 II - 50% (cinquenta por cento), a título de multa pelo não cumprimento 
das obrigações decorrentes deste diploma legal.

 § 1º Os valores aplicados pelo Poder Público na execução das obras de 
infraestrutura urbana não realizadas pelo empreendedor serão contabili-
zados em sistema próprio, devendo o empreendedor ressarcir totalmen-
te o Poder Público pelas eventuais diferenças constatadas entre os cus-
tos das obras e os valores obtidos com as vendas dos lotes hipotecados.

 § 2º Não sendo executadas, no todo ou em parte, as obras previstas no 
alvará para execução de obras de infraestrutura, especificadas no artigo 
55 desta lei, a garantia oferecida em favor do Município, nos termos do 
artigo 54 deste diploma, ficará liberada em favor da Municipalidade para 
ressarcimento dos custos despendidos com a realização das mesmas.

 § 3° Na hipótese do parágrafo anterior, o responsável ficará impedido 
de realizar outro empreendimento imobiliário no Município, até que seja 
completada a implantação das obras de infraestrutura no empreendi-
mento e até que sejam alienados os lotes para integral ressarcimento 
aos cofres públicos.

 § 4º A Prefeitura Municipal, para ressarcir-se dos valores despendidos 
e previstos neste artigo, poderá promover a execução da hipoteca sobre 
os lotes caucionados.

 Art. 59. A Prefeitura Municipal promoverá a vistoria das obras e demais 
equipamentos de infraestrutura executados, expedindo o competente 
termo de verificação e recebimento definitivo das obras previstas no al-
vará de obras de infraestrutura, no prazo de 30 (trinta) dias contados do 
protocolo do pedido de recebimento pelo interessado.
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 § 1º As obras de escoamento de águas pluviais somente serão rece-
bidas com a execução das redes, ramais, poços de visita e disposição 
final; as bocas de lobo, sarjetões e tampões instalados serão recebidos 
com a pavimentação asfáltica, conforme as especificações dos projetos 
aprovados e após verificação efetuada pela Secretaria de Obras e Ser-
viços Urbanos.

 § 2º Nas hipóteses de inexecução pelo empreendedor, o termo de re-
cebimento definitivo das obras de infraestrutura somente será expedido 
após o ressarcimento integral do valor despendido pela Prefeitura Muni-
cipal para a realização das obras.

 Art. 60. A liberação total da hipoteca somente será autorizada por ato do 
Poder Executivo, após a expedição do termo de recebimento definitivo 
das obras de infraestrutura no alvará previsto no artigo 55 desta Lei.

 Parágrafo único. Atendidas as formalidades do processo de liberação 
da hipoteca, a Prefeitura Municipal terá prazo de 30 (trinta) dias para a 
apreciação e decisão sobre sua liberação.

 Art. 61. Com a conclusão de uma ou mais obras de infraestrutura, pre-
vistas no alvará de obras de infraestrutura mencionado no artigo 55 des-
ta Lei, poderá o empreendedor solicitar a liberação parcial da garantia 
oferecida nos termos do caput do artigo 54 desta Lei. 

 Parágrafo único. A liberação corresponderá à diferença apurada entre o 
valor dos lotes hipotecados e o valor das obras de infraestrutura que es-
tiverem por ser executadas à época do pedido do empreendedor, acres-
cida de 20% (vinte por cento).

 Art. 62. A obrigação relativa à construção da rede de distribuição de 
energia elétrica e iluminação pública somente será considerada cumpri-
da mediante a apresentação de documento expedido pela concessioná-
ria local responsável, noticiando sua execução em conformidade com as 
normas e projetos aprovados.

 Parágrafo único. Poderá ainda ser considerada cumprida a obrigação 
prevista no caput deste artigo quando a execução das respectivas obras 
for contratada pelo empreendedor com a própria concessionária local, 
mediante apresentação de comprovante de pagamento prévio do custo 
total.

 Art. 63. A certidão de conclusão de obras, o termo de recebimento defi-
nitivo das obras e o ato administrativo de liberação da garantia somente 
serão fornecidos depois de concluídas as obras de infraestrutura a que 
se refere o artigo 55 desta Lei, mediante requerimento do empreendedor.

 Art. 64. As áreas de preservação ambiental e de preservação permanen-
te da gleba objeto do plano de desmembramento deverão ser objeto de 
estudo, recuperação e manutenção sob a responsabilidade do proprietá-
rio e supervisão dos órgãos competentes.

 Art. 65. Quando a área correspondente à doação para sistema de lazer 
e para fins institucionais for inferior ao lote padrão, deverá ser destinado 
1 (um) lote padrão para essa finalidade. 

 Seção II
 Dos Requisitos Urbanísticos Para Desmembramentos de
 Fins Residenciais

 Art. 66. Os desmembramentos para fins residenciais, além das dispo-
sições previstas na Seção I do Capítulo VII desta Lei, deverão atender, 
pelo menos, aos seguintes requisitos:

 I - no plano de desmembramento serão destinados 20% (vinte por cen-
to) da área a ser desmembrada para uso de sistema de lazer ou uso 
institucional, que serão definidos por ocasião da expedição das respec-
tivas diretrizes;

 II - as quadras terão comprimento máximo de 200,00m (duzentos me-
tros), exceto as de configuração final do projeto, que poderão ter uma 
tolerância de até 10% (dez por cento);

 III - quando a gleba objeto do plano de desmembramento estiver lo-
calizada em Zona Residencial 1 (ZR1) os lotes terão área mínima de 
360,00m² (trezentos e sessenta metros quadrados), com exceção dos 
planos de desmembramento de interesse social;

 IV - quando a gleba objeto do plano de desmembramento estiver locali-
zada nas demais zonas os lotes terão área mínima de 220,00m² (duzen-
tos e vinte metros quadrados), com exceção dos planos de desmembra-
mento de interesse social;

 V - os lotes terão as seguintes dimensões mínimas:

 a) lotes de meio de quadra:

 1. testada para ZR1: 12,00m (doze metros);

 2. testada para demais zoneamentos: 8,10m (oito metros e dez centí-
metros);

 b) lotes de esquina:

 1. testada principal: 6,00m (seis metros);

 2. desenvolvimento de curva de raio de 9,00m (nove metros) na conflu-
ência das vias de circulação pública;

 VI - ao longo das faixas de domínio público, das redes de alimentação 
e distribuição de energia em alta tensão e das rodovias e ferrovias será 
obrigatória a reserva de uma faixa non aedificandi de 15,00m (quinze 
metros) de largura de cada lado, salvo se houver exigência de largura 
maior, em legislação específica;

 VII - ao longo de nascentes, cursos d’água, lagos, lagoas, represas, 
matas ciliares ou nativas, deverão ser observadas as prescrições das 
respectivas legislações pertinentes.

 Parágrafo único. As áreas objeto de plano de desmembramento com 
área inferior a 5.000,00m² (cinco mil metros quadrados) ficam isentas da 
obrigação prevista no inciso I do caput deste artigo.

 Seção III
 Dos Requisitos Urbanísticos Para Desmembramentos de
 Fins Residenciais de Interesse Social

 Art. 67. Os desmembramentos para fins residenciais de interesse social, 
além das disposições previstas na Seção I do Capítulo VII desta Lei, 
serão também regidos pela legislação estadual e federal específicas.

 § 1º Desmembramentos residenciais de interesse social devem ser vin-
culados a programas habitacionais de iniciativa da Prefeitura Municipal, 
órgãos ou instituições públicas de âmbito estadual ou federal ou ainda 
por entidades devidamente autorizadas por lei, sem fins lucrativos, e que 
tenham por finalidade específica o desenvolvimento de ações em pro-
gramas habitacionais de interesse social e popular e estejam estabeleci-
das no Município de Americana.

 § 2º O Município poderá implantar desmembramentos de interesse so-
cial em parceria com a sociedade civil, com a edição de lei própria para 
cada empreendimento, na qual serão definidos os critérios específicos 
a serem adotados.

 § 3° Para a tramitação do projeto como Habitação de Interesse Social 
(HIS) prevista no § 2°, será obrigatório ao empreendedor firmar Termo 
de Compromisso com a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Ur-
bano.

 § 4° A legislação prevista no § 2° deste artigo deverá conter minimamen-
te os seguintes itens: 

 I - oferta exclusiva a inscritos no Cadastro Habitacional do Município, 
intermediada pela Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano 
- SHDU;

 II - esgotada a oferta das unidades habitacionais exclusivamente aos 
inscritos no cadastro de que trata o inciso anterior, as unidades remanes-
centes que não conseguiram ser comercializadas a este público poderão 
ser oferecidas no mercado comum, observada a aplicação das sanções 
previstas no artigo 210 desta Lei;

 III - previsão das penalidades pelo descumprimento desta lei, em espe-
cial às previstas no artigo 210, ou no Termo de Compromisso;

 IV - expedição do Termo de Verificação de Obras - TVO condicionada 
ao cumprimento integral das obrigações estabelecidas nesta legislação. 

 Art. 68. Os desmembramentos para fins residenciais de interesse social 
deverão atender, pelo menos, aos seguintes requisitos urbanísticos:

 I - no plano de desmembramento residencial de interesse social serão 
destinados 20% (vinte por cento) da área a ser desmembrada para uso 
de sistema de lazer ou uso institucional, que serão definidos por ocasião 
da expedição das respectivas diretrizes;

 II - as quadras terão comprimento máximo de 200,00m (duzentos me-
tros), exceto as de configuração final do projeto, que poderão ter uma 
tolerância de até 10% (dez por cento);
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 III - os lotes terão área mínima de 150,00m² (cento e cinquenta metros 
quadrados);

 IV - os lotes terão as seguintes dimensões mínimas:

 a) lotes de meio de quadra: testada de 7,50m (sete metros e cinquenta 
centímetros);

 b) lotes de esquina:

 1. testada principal: 1,00m (um metro);

 2. desenvolvimento de curva de raio de 9,00m (nove metros) na conflu-
ência das vias de circulação pública;

 V - ao longo das faixas de domínio público, das redes de alimentação 
e distribuição de energia em alta tensão, das rodovias e ferrovias, será 
obrigatória a reserva de uma faixa non aedificandi de 15,00m (quinze 
metros) de largura de cada lado, salvo se houver exigência de largura 
maior, em legislação específica; 

 VI - ao longo de nascentes, dos cursos d’água, lagos, lagoa, represas, 
matas ciliares ou nativas, deverão ser observadas as prescrições conti-
das nas legislações pertinentes.

 Seção IV
 Dos Requisitos Urbanísticos Para Desmembramentos de
 Fins de Atividades Econômicas

 Art. 69 Os desmembramentos para fins de atividades econômicas, além 
das disposições previstas na Seção I do Capítulo VII desta Lei, deverão 
atender, pelo menos, aos seguintes requisitos:

 I - no plano de desmembramento serão destinados 10% (dez por cento) 
da área a ser desmembrada para uso de sistema de lazer ou uso insti-
tucional, que serão definidos por ocasião da expedição das respectivas 
diretrizes;

 II - as quadras terão comprimento máximo de 300,00m (trezentos me-
tros), exceto as de configuração final do projeto, que poderão ter uma 
tolerância de até 10% (dez por cento);

 III - os lotes terão área mínima de 750,00m² (setecentos e cinquenta 
metros quadrados), com exceção dos planos de desmembramento para 
instalação de micros e pequenas empresas;

 IV - poderá ser destinado até 10% (dez por cento) da área de lotes para 
a implantação de lotes de área mínima de 450,00m² (quatrocentos e 
cinquenta metros quadrados), como objeto de fomento à microempresa 
e empresa de pequeno porte;

 V - os lotes terão as seguintes dimensões mínimas:

 a) lotes de meio de quadra: testada de 15,00m (quinze metros);

 b) lotes de esquina:

 1. testada principal: 6,00m (seis metros);

 2. desenvolvimento de curva de raio de 9,00m (nove metros) na conflu-
ência das vias de circulação pública;

 VI - ao longo das faixas de domínio público, das redes de alimentação 
e distribuição de energia em alta tensão, das rodovias e ferrovias, será 
obrigatória a reserva de uma faixa non aedificandi de 15,00m (quinze 
metros) de largura de cada lado, salvo se houver exigência de largura 
maior, em legislação específica. 

 VII - ao longo de nascentes, cursos d’água, lagos, lagoas, represas, 
matas ciliares ou nativas, deverão ser observadas as prescrições das 
respectivas legislações pertinentes.

 CAPÍTULO VIII
 DO DESDOBRO

 Art. 70. Poderá ser autorizado o desdobro de lotes no território do Mu-
nicípio, mediante regular processo administrativo, quando os lotes resul-
tantes do desdobro atenderem aos requisitos do lote padrão estabeleci-
do para o zoneamento em que se situarem.

 § 1º O desdobro poderá ser deferido, também, quando atendidas as 
seguintes condições:

 I - que haja ao menos, uma edificação sobre o lote a ser desdobrado;

 II - que o pedido seja motivado pela necessidade de acomodar situação 
resultante de herança ou para doação a ascendentes, descendentes ou 

parentes até o 3º grau na linha colateral, consanguíneos ou afins; 

 § 2º o desdobro poderá ser permitido, ainda, desde que:

 I - sendo dois ou mais os lotes resultantes, haja sobre cada um deles 
uma edificação distinta das demais;

 II - cada uma das edificações mencionadas no inciso anterior seja ob-
jeto de posse ou propriedade de diferentes pessoas até a promulgação 
desta lei;

 III - no mínimo um dos beneficiários do desdobro:

 a) não seja proprietário ou possuidor de qualquer outro imóvel localiza-
do no território do Município; ou 

 b) seja proprietário de fração ideal de outro imóvel localizado no territó-
rio do Município que tenha sido adquirido por herança e que não compor-
te uma unidade habitacional;

 § 3º Em qualquer caso, para ser deferido o desdobro, cada um dos lotes 
resultantes deverá ter:

 I - área mínima de 125,00m2 (cento e vinte e cinco metros quadrados);

 II - testada mínima de 5,00m (cinco metros).

 Art. 71. O interessado em obter a aprovação do desdobro, previsto no 
artigo anterior, deverá apresentar requerimento à Prefeitura Municipal, 
instruindo-o, no mínimo, com os seguintes documentos:

 I - projeto completo, devidamente assinado pelo proprietário, autor e 
responsável técnico, demonstrando a situação atual do lote e a que re-
sultará do desdobro, com os respectivos confrontantes;

 II - título de propriedade do imóvel;

 III - documentos de natureza pública que comprovem o atendimento ao 
disposto nos §§ 1º a 3º do artigo 70, quando for o caso. 

 Parágrafo único. Na hipótese do inciso II, do § 2º do artigo 70 desta Lei, 
será admitido, para fins de comprovação da posse até a promulgação 
desta Lei, instrumento particular de compromisso de compra e venda 
com firma reconhecida das partes em data anterior à promulgação desta 
Lei.

 CAPÍTULO IX
 DA UNIFICAÇÃO

 Art. 72. A unificação de lotes resulta em uma unidade de lote.

 Art. 73. A unificação de glebas resulta em uma unidade de gleba.

 Parágrafo único. Para fins de aprovação de projeto de unificação de 
glebas, não será necessária a apresentação de diretrizes.

 Art. 74. A unificação de lote e gleba resulta:

 I - quando a área da gleba for maior que a área do lote, em uma unidade 
de gleba;

 II - quando a área do lote for maior que a área da gleba, em uma unidade 
de lote.

 CAPÍTULO X
 DA MODIFICAÇÃO DE LOTES E GLEBAS

 Art.75. As glebas e lotes do plano de modificação deverão resultar na 
mesma quantidade das unidades originais.

 § 1º Os lotes resultantes de plano de modificação deverão obedecer aos 
padrões mínimos para a natureza do loteamento em que se situarem.

 § 2º Para fins de aprovação de projeto de modificação de glebas, não 
será necessária a apresentação de diretrizes.

 § 3º Caberá à Prefeitura Municipal a aprovação do plano de modificação 
de glebas.

 CAPÍTULO XI
 DO CONDOMÍNIO

 Seção I
 Dos Requisitos Urbanísticos para 
 Condomínios Edilícios em Lote ou Gleba

 Art. 76. No território do Município será admitida a instituição de condo-
mínio em lote ou em gleba, que poderá ser, quanto à:
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 I - edificação:

 a) horizontal; 

 b) vertical;

 II - natureza:

 a) residencial;

 b) residencial de interesse social; 

 c) de atividades econômicas.

 § 1º Os projetos de implantação de condomínio poderão contemplar até 
o máximo de 300 (trezentas) unidades autônomas, em área superficial 
total de até 48.400 m2 (quarenta e oito mil e quatrocentos metros qua-
drados) com extensão máxima de 220m (duzentos e vinte metros).

 § 2º A instituição de condomínio edilício em lote não obriga o interessado 
a promover a doação de áreas.

 § 3° Nos casos de implantação de condomínios contíguos, os mesmos 
deverão obedecer às diretrizes viárias traçadas entre os empreendimen-
tos, obedecendo o sistema viário principal e suas interligações. 

 § 4º Na instituição de condomínio edilício em gleba, fica o interessado 
obrigado a doar ao Poder Público área correspondente a 5% (cinco por 
cento) da área total do projeto ou área correspondente a um lote padrão 
do zoneamento em que estiver inserida, o que for maior, situada fora 
da área de implantação do condomínio e com frente para a via pública, 
para uso institucional, mediante processo de destacamento devidamen-
te aprovado.

 § 5º Nos condomínios verticais em gleba, além do disposto no parágrafo 
anterior, o interessado deverá doar, para uso institucional, mais 2,00 m2 
(dois metros quadrados) da área objeto da sua implantação por unidade 
condominial.

 § 6º Condomínios Residenciais de Interesse Social a serem implantados 
em Unidades Especiais de Interesse Social - UEIS devem ser vinculados 
a programas habitacionais de iniciativa da Prefeitura Municipal ou de ór-
gãos ou instituições de interesse público no âmbito estadual ou federal. 

 § 7º Nas Unidades Especiais de Interesse Social - UEIS poderão ser 
implantados Condomínios Residenciais de Interesse Social de iniciativa 
de entidades sem fins lucrativos, autorizadas por lei, que atuem nesta 
área e que estejam estabelecidas no Município de Americana, mediante 
lei específica para cada condomínio e área.

 § 8º O Município, obedecendo aos critérios urbanísticos desta Lei, po-
derá implantar condomínios residenciais de interesse social em parceria 
com a sociedade civil, mediante edição de lei própria para cada empre-
endimento, na qual serão definidos os critérios fiscais a serem adotados. 

 § 9° Para a tramitação do projeto com Habitação de Interesse Social 
- HIS previsto no § 7º deste artigo, será obrigatório ao empreendedor 
firmar Termo de Compromisso com a Secretaria de Habitação e Desen-
volvimento Urbano.

 § 10. A legislação prevista no § 8° deste artigo deverá conter minima-
mente os seguintes itens: 

 I - oferta exclusiva a inscritos no Cadastro Habitacional do Município, 
intermediada pela Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano 
- SHDU;

 II - esgotada a oferta das unidades habitacionais exclusivamente aos 
inscritos no cadastro de que trata o inciso anterior, as unidades remanes-
centes que não conseguiram ser comercializadas a este público poderão 
ser oferecidas no mercado comum, observada a aplicação das sanções 
previstas no artigo 210 desta Lei;

 III - previsão das penalidades pelo descumprimento desta Lei, em espe-
cial às previstas no artigo 210, ou no Termo de Compromisso;

 IV - expedição do “habite-se” condicionada ao cumprimento integral das 
obrigações estabelecidas nesta legislação. 

 § 11. Para a implantação de condomínios edilícios horizontais em lote, a 
taxa de ocupação em cada unidade condominial ou área de uso comum 
será a permitida pelo zoneamento do local. 

 § 12. A área comum do condomínio deverá ser equivalente a, no míni-
mo, 20% (vinte por cento) da área total.

 Art. 77. A implantação de condomínio fica condicionada à observância 
dos seguintes requisitos:

 I - a natureza do condomínio deverá ser conforme o zoneamento do 
local de sua implantação;

 II - os acessos ao condomínio deverão se dar por uma via pública já 
existente.

 III - os custos, a execução e a manutenção das obras de infraestrutura, 
dos equipamentos, bem como das edificações de uso comum, serão de 
exclusiva responsabilidade do condomínio, sendo vedada a participação 
do Poder Público na sua execução, instalação, manutenção e custeio;

 IV - as obras de infraestrutura de natureza pública, no entorno do con-
domínio, quando estiverem constando das diretrizes expedidas pela 
Secretaria de Planejamento, bem como as áreas non aedificandipara 
sistema viário, serão de responsabilidade do empreendedor obedecen-
do ao estabelecido nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX do artigo 27, 
bem como os §1º, 2º e 3º do artigo 29 desta Lei; 

 V - a implantação do condomínio não poderá incluir vias integrantes do 
sistema viário do Município, quer estejam implantadas ou definidas em 
diretriz;

 VI - a taxa de ocupação deverá seguir o permitido pelo zoneamento do 
local;

 VII - deverão ser respeitados os recuos das vias de circulação lindeiras 
à área do empreendimento;

 VIII - deverão ser apresentadas diretrizes quando forem implantados 
em gleba;

 IX - deverão ter pelo menos uma face do imóvel objeto da implantação 
do condomínio com frente para uma via pública de circulação;

 X - nos condomínios residenciais e residenciais de interesse social em 
gleba, deverão ser destinados 10% (dez por cento) da área objeto da 
implantação para sistema de lazer, fora de APPs, inalterável e previsto 
na ocasião da elaboração do projeto; 

 XI - nos condomínios de atividades econômicas deverão ser destinados 
5% (cinco por cento) da área objeto da implantação para sistema de 
lazer, fora de APPs, inalterável e previsto na ocasião da elaboração do 
projeto.

 § 1º À exceção de medidores de consumo, não se admitirá a implan-
tação, execução e manutenção de serviços públicos na área do condo-
mínio.

 § 2º Na implantação de condomínio no Município deverão ser obedeci-
das, além das normas previstas nesta Lei, as disposições constantes da 
legislação federal e estadual pertinentes.

 § 3º Para a aprovação e viabilização do empreendimento, poderá o Po-
der Público exigir medidas mitigatórias avaliadas e justificadas durante o 
processo de aprovação do mesmo, visando impedir ou diminuir impacto 
de qualquer natureza com a implantação do empreendimento.

 Art. 78. Aprovado o condomínio, o interessado deverá promover a doa-
ção da área destinada ao uso institucional por meio de escritura pública 
lavrada em Cartório de Notas e promover o seu registro junto ao Cartório 
de Registro de Imóveis.

 Art. 79. O alvará de construção para as obras do condomínio, inclusi-
ve as de infraestrutura, somente será expedido com a apresentação da 
escritura de doação da área de uso institucional devidamente registrada 
junto ao Cartório de Registro de Imóveis.

 Art. 80. As edificações levadas a efeito sobre a área objeto do condomí-
nio deverão obedecer às mesmas normas e especificações previstas na 
legislação sobre construções.

 Parágrafo único. As edificações das unidades condominiais deverão 
obedecer às normas e especificações previstas na legislação sobre 
construções, relativamente à área discriminada da fração ideal.

 Art. 81. O interessado em obter aprovação de projeto de condomínio 
deverá submetê-lo à aprovação da Prefeitura Municipal, apresentando 
os seguintes documentos:

 I - projeto completo em 6 (seis) vias, devidamente assinadas pelo pro-
prietário, autor do projeto e responsável técnico, contendo:

 a) planta, preferencialmente, na escala 1:200 (um por duzentos), de-
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monstrando as frações ideais, por meio de linhas tracejadas; indicando 
as vias de circulação interna; o norte magnético; o local de disposição 
dos resíduos domésticos e eventuais restrições especiais;

 b) memorial descritivo correspondente ao projeto;

 c) quadro demonstrativo de áreas e seus respectivos percentuais;

 d) esquema demonstrativo da localização do condomínio;

 e) indicação do proprietário, da denominação do condomínio, da locali-
zação e do número de cadastro do lote ou da gleba;

 II - projeto das edificações, preferencialmente, na escala 1:100 (um por 
cem) demonstrando planta baixa, corte transversal, corte longitudinal e 
fachada;

 III - matrícula atualizada do imóvel;

 IV - certidão negativa de débitos municipais, datada de até 90 (noventa) 
dias anteriores à data do protocolo do requerimento;

 V - requerimento assinado pelo proprietário da área, ou por procurador 
legalmente constituído; 

 VI - cópia das diretrizes fixadas pela Prefeitura Municipal; 

 VII - cópia da responsabilidade técnica dos profissionais envolvidos no 
projeto.

 Seção II
 Dos Requisitos para Condomínios de Lotes

 Art. 82. No território do Município será admitida a instituição de Condo-
mínio de Lote em Gleba, que poderá ser, quanto à natureza:

 I - residencial;

 II - residencial de interesse social;

 III - de atividades econômicas.

 § 1º No Município de Americana será permitido no máximo de 300 (tre-
zentas) unidades autônomas em cada condomínio, com área máxima to-
tal de 48.400 m² (quarenta e oito mil e quatrocentos metros quadrados), 
com extensão máxima de 220m (duzentos e vinte metros) respeitadas 
as diretrizes estabelecidas. 

 § 2° Na unidade autônoma definida como lote somente será admitida a 
edificação de uma unidade horizontal com no máximo três pavimentos, 
seja qual for a sua natureza de uso.

 § 3° Nos casos de implantação de condomínios contíguos, entre os 
mesmos deverão obedecer às diretrizes viárias traçadas para os empre-
endimentos, obedecendo o sistema viário principal e suas interligações. 

 § 4º Na instituição de Condomínio de Lotes em Gleba fica o interessado 
obrigado a doar 5% (cinco por cento) da área objeto da sua implantação 
para uso institucional, com um mínimo de área referente ao lote padrão 
do zoneamento em que estiver inserida, situados fora da área de implan-
tação do condomínio e de frente para a via pública, sendo através de 
processo de destacamento devidamente aprovado.

 § 5º Condomínios residenciais de interesse social a serem implantados 
em Unidades Especiais de Interesse Social - UEIS devem ser vinculados 
a programas habitacionais de iniciativa da Prefeitura Municipal ou de 
órgãos ou instituições públicas de âmbito estadual ou federal. 

 § 6º Nas Unidades Especiais de Interesse Social - UEIS também po-
derão ser implantados condomínios residenciais de interesse social de 
iniciativa de entidades sem fins lucrativos, autorizadas por lei, que atuem 
nesta área e que estejam estabelecidas no Município de Americana, me-
diante lei específica para cada condomínio e área.

 § 7º O Município obedecendo aos critérios urbanísticos desta Lei poderá 
implantar condomínios residenciais de interesse social em parceria com 
a sociedade civil, com a edição de lei própria para cada empreendimen-
to, na qual serão definidos os critérios fiscais a serem adotados. 

 § 8º Para a tramitação do projeto como Habitação de Interesse Social 
- HIS prevista no § 7º, será obrigatório ao empreendedor firmar Termo 
de Compromisso com a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Ur-
bano.

 § 9º A legislação prevista no § 7º deste artigo deverá conter minimamen-
te os seguintes itens:

 I - oferta exclusiva a inscritos no Cadastro Habitacional do Município, 
intermediada pela Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano 
- SHDU;

 II - esgotada a oferta das unidades habitacionais exclusivamente aos 
inscritos no cadastro de que trata o inciso anterior, as unidades remanes-
centes que não conseguiram ser comercializadas a este público poderão 
ser oferecidas no mercado comum, observada a aplicação das sanções 
previstas no artigo 210 desta Lei;

 III - previsão das penalidades pelo descumprimento desta Lei, em espe-
cial às previstas no artigo 210, ou no Termo de Compromisso;

 IV - expedição do “habite-se” condicionada ao cumprimento integral das 
obrigações estabelecidas nesta legislação. 

 § 10. As Unidades Condominiais Autônomas denominadas como lotes, 
obedecerão às áreas mínimas definidas no zoneamento onde estiverem 
inseridas; exceto nas seguintes situações:

 I - Em Glebas dotadas em seu entorno de toda a infraestrutura, pode-
rão ser adotadas áreas e dimensões livres nas unidades condominiais 
denominadas como lotes, respeitando a legislação edilícia e sanitárias 
vigentes;

 II - Em ZR1 a área mínima das unidades condominiais será de 360,00 
m² (trezentos e sessenta metros quadrados) com testada mínima de 
12,00 m (doze metros) exceto em unidades de esquina que poderão ter 
de testada mínima de 6,00m (seis metros).

 § 11. Para a implantação de condomínios de lotes em gleba, a taxa de 
ocupação em cada unidade condominial ou área de uso comum será a 
permitida pelo zoneamento do local. 

 § 12. A área comum do condomínio deverá ser no mínimo de 20% (vinte 
por cento) da área total.

 §13. Na implantação do condomínio de lotes em gleba, deverá ser se-
guido o estabelecido nos artigos 76, 77, 78, 79 e 80 desta Lei;

 Art. 83. Poderá ainda ser implantado no Município de Americana o Con-
domínio de Lotes em Lote Urbanizado, podendo ser quanto à sua natu-
reza:

 I - residencial;

 II - residencial de interesse social;

 III - de atividades econômicas.

 § 1º No Município de Americana será permitido no máximo de 300 (tre-
zentas) unidades autônomas em cada condomínio em lote urbanizado.

 § 2º A instituição de Condomínio de Lotes em Lote não obriga o interes-
sado a promover a doação de áreas públicas.

 § 3º Na unidade autônoma definida como lote somente será admitida a 
edificação de uma unidade horizontal com no máximo três pavimentos 
ou altura inferior a 10,00m para residências e comércio e livre para ativi-
dades econômicas e deverá seguir os padrões edilícios contidos nesta 
Lei e demais leis pertinentes.

 § 4º Condomínios residenciais de interesse social a serem implantados 
em Unidades Especiais de Interesse Social - UEIS devem ser vinculados 
a programas habitacionais de iniciativa da Prefeitura Municipal ou de 
órgãos ou instituições públicas de âmbito estadual ou federal. 

 § 5º Nas Unidades Especiais de Interesse Social - UEIS também po-
derão ser implantados condomínios residenciais de interesse social de 
iniciativa de entidades sem fins lucrativos, autorizadas por lei, que atuem 
nesta área e que estejam estabelecidas no Município de Americana, me-
diante lei específica para cada condomínio e área.

 § 6º O Município obedecendo aos critérios urbanísticos desta Lei poderá 
implantar condomínios residenciais de interesse social em parceria com 
a sociedade civil, com a edição de lei própria para cada empreendimen-
to, na qual serão definidos os critérios fiscais a serem adotados. 

 § 7º Para a implantação de condomínios horizontais em lote, a taxa de 
ocupação em cada unidade condominial ou área de uso comum será a 
permitida pelo zoneamento do local. 

 § 8º A área comum do condomínio deverá ser no mínimo de 20% (vinte 
por cento) da área total.

 § 9º Na implantação do Condomínio de Lotes em Lote deverá ser segui-
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do o estabelecido nos artigos 76, 77 e 80 desta Lei.

 §10. Após a Incorporação do Condomínio, os proprietários das Unida-
des Autônomas designadas como lote, interessados em edificar sobre 
suas unidades condominiais, deverão providenciar a aprovação dos pro-
jetos instituídos na Convenção do Condomínio.

 CAPÍTULO XII
 DOS CONJUNTOS

 Seção I
 Dos Conjuntos Habitacionais de Interesse Social

 Art. 84. Conjuntos habitacionais de interesse social são empreendimen-
tos projetados, desenvolvidos e executados em Unidades Especiais de 
Interesse Social - UEIS, vinculados a programas habitacionais de iniciati-
va da Prefeitura Municipal ou de órgãos e instituições públicas de âmbito 
estadual ou federal. 

 § 1º Nas Unidades Especiais de Interesse Social - UEIS também po-
derão ser implantados conjuntos habitacionais de interesse social, de 
iniciativa de entidades sem fins lucrativos, autorizadas por lei, que atuem 
nesta área e estejam estabelecidas no Município de Americana, median-
te lei específica para cada conjunto e área.

 § 2º O Município obedecendo aos critérios urbanísticos desta Lei poderá 
implantar conjuntos habitacionais de interesse social em parceria com 
a sociedade civil, mediante a edição de lei própria para cada empreen-
dimento, na qual serão definidos os critérios fiscais a serem adotados.

 § 3º Para a tramitação do projeto de Habitação de Interesse Social - HIS, 
prevista no § 2º, será obrigatório ao empreendedor firmar Termo de Com-
promisso com a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano.

 § 4º A legislação prevista no § 2° deste artigo deverá conter minimamen-
te os seguintes itens: 

 I - oferta exclusiva a inscritos no Cadastro Habitacional do Município, 
intermediada pela Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano 
- SHDU;

 II - esgotada a oferta das unidades habitacionais exclusivamente aos 
inscritos no cadastro de que trata o inciso anterior, as unidades remanes-
centes que não conseguiram ser comercializadas a este público poderão 
ser oferecidas no mercado comum, observada a aplicação das sanções 
previstas no artigo 210 desta Lei;

 III - previsão das penalidades pelo descumprimento desta lei, em espe-
cial às previstas no artigo 210, ou no Termo de Compromisso;

 IV - expedição do “habite-se” condicionada ao cumprimento integral das 
obrigações estabelecidas nesta legislação. 

 § 5º Os conjuntos habitacionais de interesse social podem ser, quanto à 
sua configuração urbanística, loteamentos, desmembramentos ou lotea-
mento/condomínios com aprovação simultânea.

 Seção II
 Dos Conjuntos para Atividades Econômicas

 Art. 85. Para promover a diversificação de usos no território; o incentivo 
ao adensamento dos vazios urbanos e a implantação da infraestrutura 
necessária no Município, ficam instituídos os Conjuntos Habitacionais, 
os Conjuntos de Atividades Econômicas e os Conjuntos Mistos.

 § 1º Conjuntos de Atividades Econômicas são empreendimentos pro-
jetados, desenvolvidos e executados pelo Município ou pela iniciativa 
privada, que têm por finalidade específica proporcionar a expansão das 
atividades econômicas.

 § 2º Os Conjuntos Habitacionais e os Conjuntos de Atividades Econô-
micas podem ser, quanto à sua configuração urbanística, loteamentos, 
desmembramentos, retalhamentos de gleba, ou loteamentos/condomí-
nios com aprovação simultânea.

 CAPÍTULO XIII
 DO LOTEAMENTO DE ACESSO CONTROLADO

 Art. 86. Constitui loteamento de acesso controlado a modalidade de lo-
teamento definida no inciso LVII do artigo 5° desta Lei, cujo controle de 
acesso será autorizado, pelo Poder Público municipal, à associação de 
proprietários de imóveis da área, do loteamento ou parte do mesmo, a 
qual deverá ser a responsável por sua administração.

 § 1º A associação de proprietários de imóveis da área deverá ser consti-

tuída sob a forma de pessoa jurídica, com explícita definição de respon-
sabilidade administrativa.

 § 2º Para que seja autorizada esta modalidade de loteamento, a as-
sociação de proprietários de imóveis deverá apresentar requerimento à 
Prefeitura Municipal contendo:

 I - projeto paisagístico, com indicação da área delimitada para o acesso 
controlado e das áreas e equipamentos a serem implantados, inclusive 
com o local adequado para depósito de resíduos domiciliares e resíduos 
sólidos, bem como área de controle de acesso ao local;

 II - projeto das obras e equipamentos urbanos a serem implantados.

 Art. 87. O loteamento de acesso controlado, previsto no artigo anterior, 
somente será autorizado se atendidas as seguintes condições:

 I - a associação de proprietários de imóveis da área a ser fechada deve-
rá ser a responsável pelo custeio da realização, manutenção e conserva-
ção das obras e serviços urbanos necessários para a área;

 II - a área urbanizada a ser fechada não poderá constituir obstáculo ao 
sistema viário da região onde se localiza;

 III - as áreas de domínio público deverão ser objeto de permissão de 
uso em favor da associação dos proprietários de imóveis da área a ser 
fechada.

 Parágrafo único. Do ato administrativo de permissão de uso deverá 
constar, obrigatoriamente:

 I - todos os encargos inerentes à realização, manutenção e conservação 
das obras;

 II - os serviços urbanos necessários para a área;

 III - os bens públicos objeto da permissão de uso.

 Art. 88. A associação de proprietários poderá controlar, mas não impe-
dir, o acesso de pedestres ou condutores de veículos à área interna do 
loteamento de acesso controlado.

 § 1º O controle de acesso se fará por meio de cadastro mantido pela 
associação ou, ainda, mediante a apresentação de documento de iden-
tificação, com foto, do visitante.

 § 2º Os acessos ao loteamento serão feitos por via pública de circula-
ção.

 § 3º A associação de proprietários deverá afixar, na portaria de visitan-
tes, uma placa com dimensões de 0,50m x 0,50m, informando sobre o 
controle de acesso e a necessidade de apresentação de documento de 
identificação com foto, conforme o estabelecido no § 1º deste artigo.

 § 4º A associação de proprietários que, por qualquer meio, impedir o 
acesso de pedestres ou condutores de veículos ao interior do loteamen-
to sofrerá as seguintes penalidades:

 I - notificação de advertência;

 II - multa em valor equivalente a 100 (cem) Unidades Fiscais do Estado 
de São Paulo - UFESP, em caso de reincidência;

 III - multa em valor equivalente a 200 (duzentas) Unidades Fiscais do 
Estado de São Paulo - UFESP e revogação do decreto que autorizou o 
fechamento do loteamento, em caso de manutenção da prática no ca-
put.

 Art. 89. Após o término da permissão de uso ou sua revogação, todos 
os investimentos efetuados na área urbanizada, objeto de fechamento 
permitido, integrarão o patrimônio público, não gerando qualquer direito 
indenizatório.

 Art. 90. Autorizado o loteamento de acesso controlado de área urbaniza-
da, a associação de proprietários de imóveis da área ficará responsável, 
obrigatoriamente, como ônus pela permissão de uso das vias de circula-
ção públicas e do sistema de lazer:

 I - pelo plantio e serviços de poda e manutenção das árvores; 

 II - pela remoção de lixo e resíduos sólidos em geral até a parte externa 
do fechamento autorizado, em local estabelecido no projeto;

 III - pela manutenção das vias públicas de circulação;

 IV - pela segurança dentro dos limites da área fechada;
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 V - pelos encargos indicados no ato administrativo de permissão de uso. 

 § 1º Caberá à Prefeitura Municipal, através das Secretarias competen-
tes, a fiscalização dos encargos previstos neste artigo.

 § 2º Na hipótese de a associação de proprietários de imóveis do lotea-
mento de acesso controlado se omitir na prestação dos serviços previs-
tos no caput deste artigo, a Prefeitura Municipal retomará a sua execu-
ção e, mediante a edição dos atos administrativos necessários, revogará 
a autorização para o acesso controlado da área urbanizada e a permis-
são de uso das áreas de domínio público, aplicando ainda multa a cada 
proprietário, por imóvel de sua propriedade, no valor correspondente a 
5% (cinco por cento) do valor venal de cada imóvel.

 CAPÍTULO XIV
 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE PARCELAMENTO

 Art. 91. Quando a gleba objeto de plano de loteamento, desmembra-
mento, condomínio ou de aproveitamento estiver localizada em zona de 
atividade econômica e for contígua com zona residencial ou zona mista, 
ou vice-versa, deverá ser instituída uma faixa de transição com o objeti-
vo de atenuar possíveis efeitos incômodos, observando-se as seguintes 
condições:

 I - quando, para a gleba contígua, o uso da atividade econômica prevista 
ou existente for de natureza industrial e o empreendimento a ser implan-
tado for de natureza residencial, este deverá respeitar uma distância mí-
nima de 60,00m (sessenta metros) entre eles, a partir da divisa da área 
de atividade econômica de natureza industrial;

 II - quando, para a gleba contígua, o uso ou previsão de uso for de natu-
reza residencial, e o empreendimento a ser implantado for para atividade 
econômica de natureza industrial, este deverá respeitar uma distância 
mínima de 60,00m (sessenta metros) entre eles, a partir da divisa da 
área residencial;

 III - quando glebas contíguas tiverem zoneamentos diferentes, sendo 
uma destinada a uso residencial e a outra destinada a uso por atividade 
econômica de natureza industrial, deverá ser respeitada entre elas uma 
distância mínima de 60,00m (sessenta metros), sendo 30,00m (trinta 
metros) de cada lado da divisa entre elas.

 Parágrafo único. A faixa de transição prevista no caput deste artigo 
poderá ser destinada a:

 I - vias de circulação pública; 

 II - sistema de lazer ou para uso institucional; 

 III - atividades econômicas que não sejam de natureza industrial e sejam 
compatíveis com uso residencial e industrial, respeitadas as diretrizes 
fixadas. 

 Art. 92. Para cálculo das áreas previstas nos artigos 37, I; 39, I; 44, I; 
45, I; 65, I; 66, I e 68, I, bem como nos incisos X e XI do artigo 77 e no 
§ 4° do artigo 82 e, ainda, para aplicação do disposto no artigo 46 desta 
Lei, poderão ser descontadas apenas as áreas ocupadas pelas redes 
de alimentação e distribuição de energia em alta tensão e as áreas de 
preservação ambiental e permanente, definidas em diretrizes.

 Art. 93. Dos contratos de compromisso de compra e venda e das escri-
turas definitivas deverão constar expressamente os ônus e restrições a 
que os imóveis se acham sujeitos pelas prescrições desta Lei, principal-
mente as referentes a vielas sanitárias, que deverão ser expressamente 
definidas nas descrições dos imóveis afetados e devidamente assinala-
das em todas as publicações, plantas ou desenhos.

 Art. 94. Não cabe à Prefeitura Municipal qualquer responsabilidade por 
eventuais diferenças de medidas nas dimensões dos lotes, quadras ou 
glebas que o interessado venha a encontrar em relação ao projeto apro-
vado. 

 Art. 95. A Prefeitura Municipal não fará extensão, ampliação ou manu-
tenção de melhoramentos públicos em vias não oficiais, concedidas ou 
com permissão de uso.

 Art. 96. Nos anúncios, impressos, publicações, propostas e contratos 
preliminares ou definitivos, referentes ao loteamento, desmembramento, 
condomínio e retalhamento de gleba, deverão constar:

 I - o nome do proprietário e do empreendimento, que deverão ser indica-
dos ostensivamente no local da área do empreendimento;

 II - o número do decreto e data da aprovação;

 III - o nome do autor e do responsável técnico pelo projeto;

 IV - o número do registro no Cartório do Registro de Imóveis.

 Art. 97. As áreas de terras ou terrenos menores que 15.000,00m² (quin-
ze mil metros quadrados), isentas de área de Preservação Permanente - 
APP e expansão viária, que estiverem localizados em áreas urbanizadas 
há mais de 20 (vinte) anos, e que em seu título não sejam denominadas 
como gleba, serão consideradas como lotes.

 Art. 98. Cabe ao Prefeito Municipal a aprovação de plano de loteamento, 
desmembramento, retalhamento de gleba, divisão de gleba e liberação 
de caução dada em garantia para realização de obras de infraestrutura 
em empreendimentos urbanísticos.

 CAPÍTULO XV
 DAS DISPOSIÇÕES PENAIS GERAIS SOBRE PARCELAMENTO

 Art. 99. As infrações aos dispositivos do Título II da presente Lei serão 
apuradas em procedimento administrativo regular, ficando seus autores 
sujeitos às penalidades nela estabelecidas.

 § 1º Se o infrator for o autor ou responsável pelo projeto ou plano, ou 
ainda, pela execução de serviços e obras decorrentes desta Lei, pode-
rão ser aplicadas as seguintes penalidades, de acordo com a infração:

 I - advertência;

 II - embargos dos serviços e obras;

 III - multas.

 § 2º As penalidades especificadas no § 1º deste artigo são extensivas, 
no que couber, às infrações cometidas por empreendedor, administra-
dor, executor ou contratante de serviços e obras. 

 § 3º As penalidades especificadas no § 1° deste artigo serão aplicadas, 
igualmente, nos casos de infrações na execução de serviços ou obras 
pertencentes a empresas concessionárias de serviço público federal, es-
tadual ou municipal.

 Art. 100. Verificada a infração a qualquer dispositivo desta Lei será ime-
diatamente lavrado, pelo servidor público municipal competente, o res-
pectivo auto, que deverá conter os seguintes elementos:

 I - dia, mês, ano, hora e lugar em que foi lavrado;

 II - nome do infrator, profissão, residência, estabelecimento ou escritório;

 III - descrição sucinta da infração;

 IV - dispositivos infringidos;

 V - nome, cargo e assinatura de quem o lavrou; 

 VI - assinatura do infrator ou, em caso de recusa ou impossibilidade de 
obtê-la, assinatura de pelo menos duas testemunhas.

 Parágrafo único. O infrator terá o prazo de 10 (dez) dias, a partir da data 
da lavratura do auto, ou que dele tiver sido notificado, para apresentar 
defesa por meio de requerimento dirigido ao Prefeito Municipal.

 Art. 101. A análise e decisão sobre os recursos interpostos em face do 
auto de infração previsto no artigo anterior caberão, em primeira instân-
cia, ao dirigente responsável pelo órgão municipal que o emitiu e, em 
segunda, ao Prefeito Municipal.

 Art. 102. A imposição das penalidades constantes desta Lei não isenta o 
infrator das demais penalidades aplicáveis previstas na legislação fede-
ral e estadual, tampouco da obrigação de reparar os danos resultantes 
da situação, na forma da lei civil.

 Art. 103. A advertência será aplicada aos profissionais responsáveis, 
nos seguintes casos:

 I - quando modificar projeto ou plano aprovado, sem prévia autorização 
do órgão competente;

 II - quando iniciar ou executar serviços e obras, sem o necessário alvará.

 Parágrafo único. A penalidade de advertência será aplicável, também, 
às empresas ou proprietários que infringirem as prescrições deste artigo.

 Art. 104. As multas aplicáveis a profissional ou empresa responsável por 
projeto ou plano e pela execução das obras ou serviços, decorrentes do 
empreendimento, será no valor correspondente a 100 (cem) Unidades 
Fiscais do Estado de São Paulo - UFESP, quando a infração constituir-se 
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em adulteração do projeto aprovado.

 Art. 105. As multas aplicáveis, simultaneamente, aos profissionais ou 
empresas responsáveis e aos proprietários, são as seguintes:

 I - valor correspondente a 500 (quinhentas) Unidades Fiscais do Estado 
de São Paulo - UFESP, pela execução de serviços ou obras, decorrentes 
do empreendimento, sem o alvará ou em desacordo com o projeto ou 
plano aprovado; 

 II - valor correspondente a 500 (quinhentas) Unidades Fiscais do Estado 
de São Paulo - UFESP, pelo não cumprimento de intimação recebida.

 Art. 106. Nas infrações aos demais dispositivos previstos no Título II 
desta Lei, caso não prevista penalidade específica neste diploma, será 
aplicada multa ao infrator no valor correspondente a 100 (cem) Unidades 
Fiscais do Estado de São Paulo - UFESP.

 Art. 107. No caso de reincidência, as multas serão aplicadas em dobro.

 Parágrafo único. Para os fins desta Lei, considera-se reincidência a re-
petição de infração a um mesmo dispositivo pelo mesmo infrator, depois 
de decorrido o prazo legal para apresentação de defesa ou recurso ad-
ministrativo, relativamente à decisão de procedência da infração anterior.

 Art. 108. A aplicação da multa não desobriga o infrator do cumprimento 
da exigência a que estiver sujeito.

 Art. 109. O embargo será aplicado:

 I - quando estiverem sendo executados quaisquer serviços ou obras 
decorrentes do empreendimento, sem o respectivo alvará;

 II - quando estiverem sendo executados quaisquer serviços ou obras 
decorrentes do empreendimento, em desacordo com o projeto aprova-
do, e não for atendida a intimação da Prefeitura Municipal para o cumpri-
mento de dispositivos desta Lei.

 § 1º Além da notificação de embargo pelos órgãos competentes da Pre-
feitura Municipal, poderão ser publicados editais ou comunicados para 
conhecimento de terceiros.

 § 2º Os serviços ou obras que forem embargados deverão ser imedia-
tamente paralisados, admitindo-se apenas a execução de serviços que 
garantam a segurança devido à paralisação.

 § 3º Para assegurar a paralisação dos serviços ou obras embargadas, 
a Prefeitura Municipal poderá, se for o caso, requisitar força policial, ob-
servando-se os requisitos legais.

 § 4º O embargo somente será levantado:

 I - após o cumprimento das exigências que o motivaram, mediante re-
querimento do interessado dirigido ao Prefeito Municipal, devidamente 
acompanhado dos respectivos comprovantes do pagamento das multas 
devidas; 

 II - após a correção ou eliminação do que tiver sido executado em desa-
cordo com os dispositivos desta Lei;

 III - após o deferimento do recurso eventualmente interposto.

 § 5º Os serviços ou obras embargadas deverão ter sua regularização 
iniciada dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da lavra-
tura do auto ou, no caso de interposição de recurso, após a decisão do 
mesmo, sob pena de ser executada pela própria Prefeitura Municipal, a 
expensas do infrator.

 § 6º As despesas efetuadas pela Prefeitura na forma do previsto no 
parágrafo anterior serão cobradas do infrator com um acréscimo de 20% 
(vinte por cento), a título de taxa de administração.

 Art. 110. Constatada a venda, a reserva ou o compromisso de venda 
de imóvel oriundo de qualquer tipo de parcelamento ou urbanização em 
desacordo com as disposições desta Lei, a Prefeitura Municipal deverá 
comunicar o Ministério Público para que tome as medidas necessárias 
relativamente à Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979. 

 CAPÍTULO XVI
 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS SOBRE PARCELAMENTO

 Art. 111. O interessado poderá requerer informações sobre o aproveita-
mento, utilização ou urbanização de imóvel, por meio de consulta forma-
lizada junto ao serviço de Protocolo Municipal.

 § 1º A solicitação deverá informar a perfeita identificação do imóvel e 

apresentar, se for necessário, planta cadastral demonstrando as carac-
terísticas do mesmo.

 § 2º A Prefeitura Municipal, por meio do setor competente, prestará as 
informações solicitadas, ressalvando que as características das informa-
ções serão efetivas quando da solicitação de diretrizes ou de aprovação 
de projeto específico.

 § 3º Os proprietários de gleba poderão requerer diretrizes de retalha-
mento e aproveitamento em um só processo, desde que atendidas as 
exigências contidas nos artigos 7º a 12 desta Lei.

 Art. 112. A regularização de loteamentos, desmembramentos, condomí-
nios ou conjuntos habitacionais que estejam em desconformidade com o 
disposto nesta Lei poderá ser requerida pelo interessado e aprovada por 
meio de autorização legislativa específica, respeitadas as legislações 
estaduais e federais pertinentes.

 Art. 113. A Prefeitura Municipal deverá enviar mensalmente à Câmara 
Municipal relatório discriminado dos planos aprovados de loteamentos, 
desmembramentos e retalhamentos de glebas.

 Art. 114. Somente será expedido alvará de construção em lote após 
a certificação de que o mesmo encontra-se atendido pelas benfeitorias 
previstas nos incisos I, II, III, V, VI e VII do artigo 27 desta Lei.

 Art. 115. Os planos de parcelamento, urbanização, retalhamento de gle-
bas e construções com projetos protocolados anteriormente a esta Lei 
continuam regulados pela legislação em vigor anteriormente ao presente 
diploma.

 Art. 116. Os parâmetros para parcelamentos na área do Pós-Represa 
serão objeto de lei específica no processo de implantação da Área de 
Proteção Ambiental Municipal de Americana - APAMA, conforme consta 
do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do Município - PDDI.

 TÍTULO III
 DO USO DO SOLO

 CAPÍTULO I
 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

 Art. 117. O uso do solo no território do Município atenderá aos princí-
pios definidos no Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado - PDDI, 
às normas municipais e às demais disposições da legislação federal e 
estadual pertinente.

 Parágrafo único. Esta Lei não disciplina a ocupação do espaço aéreo e 
a exploração do subsolo no território do Município, que deverão obede-
cer à legislação federal e estadual pertinente.

 CAPÍTULO II
 DAS DIRETRIZES PARA O USO DO SOLO

 Art. 118. As normas para uso do solo no Município têm por objetivo:

 I - garantir a qualidade de vida da população;

 II - buscar a geração de emprego e renda;

 III - garantir a qualidade do meio ambiente;

 IV - assegurar e controlar a ordenação dos diversos usos em seu ter-
ritório;

 V - buscar o equilíbrio, na distribuição das atividades, com a infraestru-
tura instalada ou planejada, bem como e com as características socio-
culturais.

 CAPÍTULO III
 DAS EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS

 Art. 119. As edificações e benfeitorias deverão estar adequadas para o 
uso a que se destinam.

 Art. 120. É permitida a edificação ou benfeitoria para uso de natureza re-
sidencial, de atividades econômicas, institucional e misto, nos terrenos, 
em todo o território do Município, quando se enquadrem nas atividades 
permitidas na zona de uso definida para o local e que sejam servidas 
por rede de água e rede coletora de esgotos com capacidade suficiente 
para atender a demanda exigida pela edificação ou benfeitoria, ou pelo 
conjunto de edificações e benfeitorias. 

 § 1º Tratando-se de mais de uma unidade de edificação por terreno, 
seja qual for o fim a ela destinado, cada uma deverá desempenhar suas 
funções de forma independente em relação às outras. 
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§ 2º As edificações caracterizadas no caput deste artigo não poderão 
produzir retalhamento informal quando se tratar de gleba, nem desdobro 
quando se tratar de lote. 

 CAPÍTULO IV
 DA ACESSIBILIDADE

 Art. 121. A acessibilidade deverá ser garantida a todos mediante a su-
pressão de barreiras e obstáculos nas vias e espaços públicos, no mo-
biliário e equipamentos urbanos, na construção e reforma de edifícios, 
nos meios de transportes e sistema viário e nos meios de comunicação 
e informação.

 Parágrafo único. O Município deverá elaborar um Plano de Rotas Aces-
síveis e instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano que incluam 
normas de acessibilidade aos locais de uso público.

 Art. 122. As edificações destinadas a abrigar atividades de qualquer na-
tureza, deverão ser providas de equipamentos, acessos e instalações 
que atendam a todas as pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida.

 § 1º Nas edificações com planta aprovada e “habite-se” anterior ao De-
creto Federal nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, com características 
peculiares que tornem impossível o pleno atendimento ao disposto no 
caput deste artigo ou que acarretem ônus desproporcional ou indevido, 
será admitida uma adaptação razoável a ser analisada pelo corpo técni-
co da Prefeitura Municipal de Americana, assegurando que as pessoas 
com deficiência ou mobilidade reduzida possam gozar ou exercer em 
igualdade de oportunidades com as demais pessoas, os direitos huma-
nos e liberdades fundamentais. 

 § 2º O responsável técnico pela adaptação razoável deverá apresentar 
projeto específico com os esclarecimentos necessários e declaração de 
responsabilidade técnica do projeto apresentado ao Corpo Técnico da 
Prefeitura para análise e parecer final. 

 § 3º As intervenções referentes à acessibilidade razoável, quando rela-
cionadas a instalações de elevador ou rampa de acesso, poderão ocupar 
as faixas de recuo obrigatório, desde que não seja possível incorporá-
-las, sem aumento da área, à edificação existente. 

 § 4º Nos casos do parágrafo anterior, o proprietário da edificação adap-
tada ficará desobrigado de manter o número de vagas de estacionamen-
to equivalente à área ocupada pelas adaptações. 

 § 5º Para efeito de cálculo do coeficiente de aproveitamento e da taxa de 
ocupação, não será considerado o aumento de área destinado à adapta-
ção para acessibilidade do imóvel.

 § 6º No Município de Americana será admitida a adaptação razoável 
para os casos de edificações residenciais construídas após Decreto Fe-
deral nº 5.296, de 2004, que forem objeto de mudança para atividade 
econômica;

 § 7º As condições de acessibilidade previstas no Capítulo IV desta Lei 
deverão atender aos Decretos Federais nº 9.296, de 1º de março de 
2018 e nº 9.451, de 26 de julho de 2018 no que diz respeito às suas 
exigências e prazos.

 Art. 123. Nas urbanizações de terrenos deverão ser projetadas e exe-
cutadas obras que permitam perfeita locomoção, nas vias de circulação 
pública, às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. 

 Art. 124. Os dispositivos que garantam as condições de acessibilidade 
às pessoas com deficiência deverão receber sinalização própria, garan-
tindo perfeita identificação por parte do usuário. 

 Art. 125. As intervenções e obras necessárias para atender ao que dis-
põe este Capítulo deverão obedecer às especificações, recomendações 
e critérios vigentes nas normas brasileiras. 

 CAPÍTULO V
 DOS RECUOS

 Seção I
 Dos Recuos - Critérios Gerais

 Art. 126. As edificações que se fizerem em terrenos situados no Muni-
cípio, com exceção do previsto nos artigos 129, 130, 131 e 174 desta 
Lei, deverão obedecer aos recuos mínimos (R) conforme especificado 
os Anexos I A e I B desta Lei e, ainda, ao seguinte:

 I - nas vias de circulação pública:

 a) para a testada ou testada principal: 

 1. R = 5m (cinco metros) para edificações com H (altura da edificação) 
total até 13m (treze metros);

 2. R= H/6 para H (altura da edificação) total acima de 13m (treze metros) 
com no mínimo 6m (seis metros);

 3. R = 4m (quatro metros) para edificações com H (altura da edificação) 
total até 10m (dez metros), em loteamentos de interesse social aprova-
dos por lei anterior à publicação desta Lei em que esteja especificado 
este recuo; 

 4. O recuo existente ou a dispensa do recuo para construções existen-
tes no alinhamento, quando regularmente aprovadas, ampliações, refor-
mas ou conservação de edificações existentes; 

 b) para as testadas secundárias: 

 1. R = 2m (dois metros) quando a largura do terreno, medida no fundo 
do lote, tiver até 10m (dez metros), para edificações com H (altura da 
edificação) total até 10m (dez metros); 

 2. R = 3m (três metros) quando a largura do terreno, medida no fundo 
do lote, for maior que 10m (dez metros), para edificações com H (altura 
da edificação) total até 10m (dez metros) e terrenos com área de até 
1.000,00m² (mil metros quadrados);

 3. R = 5m (cinco metros) quando a largura do terreno, medida no fundo 
do lote, for maior que 10m (dez metros), para edificações com H (altura 
da edificação) total até 13m (treze metros); 

 4. R = H/6 para H (altura da edificação) total acima de 13m (treze me-
tros), com no mínimo 6,00m (seis metros); 

 5. o recuo existente ou a dispensa do recuo para construções existentes 
no alinhamento quando regularmente aprovadas, ampliações, reformas 
ou conservação de edificações existentes; 

 c) na concordância da testada principal com a testada secundária:

 1. R= 2m (dois metros); 

 2. o recuo existente ou a dispensa do recuo para construções existentes 
no alinhamento quando regularmente aprovadas, ampliações, reformas 
ou conservação de edificações existentes; 

 II - nas demais divisas do terreno:

 a) para edificações com até 3 (três) pavimentos (H - altura da edificação 
total 10m), excetuando-se os subsolos: 

 1. dispensado o recuo quando não houver aberturas destinadas à ilumi-
nação e ventilação da edificação; 

 2. o recuo mínimo previsto no Código Sanitário Estadual, quando houver 
aberturas destinadas à iluminação e ventilação da edificação;

 b) para edificações com 4 (quatro) ou mais pavimentos, excetuando-se 
os subsolos, o definido pela razão entre a altura da edificação e o índice 
4 (quatro), R = H/4 (m), sendo R = 3m (três metros), no mínimo;

 c) para as edificações que apresentem os três primeiros pavimentos 
com atividades comerciais e de serviço divergentes do pavimento tipo a 
ser repetido em outros andares, adotam-se os seguintes critérios:

 1. o previsto na alínea “a” do inciso II deste artigo até H = 10,00m (dez 
metros);

 2. os previstos na alínea “b” do inciso II deste artigo para os demais 
pavimentos, acrescentando que a altura H deve ser considerada a partir 
do nível do pavimento térreo;

 d) para edificações residenciais unifamiliares ou multifamiliares locali-
zadas em Zona de Uso Misto 1 - ZM1, seja qual for o número de pavi-
mentos, excetuando-se os subsolos, o definido pela razão entre a altura 
da edificação (H) e o índice 3(três), R= H/3 (m), sendo R= 5m (cinco 
metros), no mínimo, adotando-se, para os demais recuos, o disposto no 
inciso I deste artigo;

 e) para as edificações com 4 (quatro) ou mais pavimentos, excetuando-
-se os subsolos, dos empreendimentos habitacionais de interesse social, 
promovidos pela Prefeitura Municipal, órgãos ou instituições públicas de 
âmbito estadual ou federal ou ainda por entidades devidamente autori-
zadas por lei, sem fins lucrativos, e que tenham por finalidade específica 
o desenvolvimento de ações em programas habitacionais de interesse 
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social e popular e estejam estabelecidas no Município de Americana, o 
definido pela razão entre a altura da edificação e o índice 5 (cinco), R = 
H/5 (m), sendo R = 3m (três metros), no mínimo;

 III - em outras edificações no mesmo terreno:

 a) para edificações com até 2 (dois) pavimentos, excetuando-se os sub-
solos: 

 1. dispensado o recuo quando não houver aberturas destinadas à ilu-
minação e ventilação da edificação, com altura máxima de 8m (oito me-
tros); 

 2. o recuo mínimo previsto no Código Sanitário Estadual, quando houver 
aberturas destinadas à iluminação e ventilação da edificação;

 b) para edificações com 3 (três) ou mais pavimentos, excetuando-se os 
subsolos, o definido pela razão entre a altura da edificação (H) e o índice 
6 (seis), R = H/6 (m), sendo R= 6,0m (seis metros) no mínimo.

 § 1º O disposto no item 2 da alínea “c” do inciso I do caput deste artigo 
não se aplica a terrenos resultantes de unificação e modificação regular-
mente aprovados posteriormente à presente Lei. 

 § 2º Para os fins do disposto neste artigo, as vielas de passagem não 
serão consideradas vias de circulação pública. 

 § 3º Com exceção dos subsolos e do previsto nos artigos 129, 130, 131, 
132 e 174 desta Lei, os recuos mínimos previstos neste artigo deverão 
ser respeitados em todos os andares ou pavimentos da edificação. 

 Art. 127. As vias de circulação pública e as faixas non aedificandi, des-
tinadas às vias de circulação pública, gravadas em diretrizes, assumem 
caráter de vias de circulação pública para fins de recuo de edificações a 
serem levadas a efeito nas glebas, aplicando-se a elas o disposto neste 
Capítulo. 

 Art. 128. Os subsolos edificados no recuo para a via de circulação pú-
blica não poderão ter sua cobertura acima do nível da via de circulação 
pública junto ao alinhamento do terreno. 

 Art. 129. É vedado às edificações avançar, em balanço, seus andares ou 
pavimentos superiores, ou parte deles, sobre o recuo mínimo previsto no 
item 2 da alínea “a” do inciso II e no item 2 da alínea “a” do inciso III do 
caput do artigo 126 desta Lei, excetuado o previsto nos arts. 130, 131, 
132 e 176 deste diploma.

 Art. 130. Os andares ou pavimentos superiores poderão avançar até 
1,50m (um metro e cinquenta centímetros) sobre o recuo mínimo para a 
via de circulação pública quando estiverem engastados na edificação a 
que pertencem, sendo vedado: 

 I - estar a uma altura abaixo de 2,70m (dois metros e setenta centíme-
tros) do nível do piso do andar ou pavimento térreo; 

 II - ter qualquer tipo de apoio no recuo mínimo. 

 Art. 131. Nos andares ou pavimentos superiores poderão ainda ser ad-
mitidos balcões, terraços, sacadas, marquises, floreiras, beirais e outros 
corpos salientes não estruturais de edificações, que avancem sobre o 
recuo mínimo. 

 Parágrafo único. Os elementos especificados no caput deste artigo de-
verão estar engastados na edificação a que pertencem, sendo vedado: 

 I - avançar mais de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros) sobre o 
recuo mínimo;

 II - estar a uma altura abaixo de 2,70m (dois metros e setenta centíme-
tros) do nível do piso do andar ou pavimento térreo; 

 III - ter qualquer tipo de apoio no recuo mínimo.

 Art. 132. No recuo mínimo poderão ser construídas edificações destina-
das a varandas, abrigos de veículos ou pessoas, cabines de entrada de 
energia e guaritas.

 Parágrafo único. As edificações previstas neste artigo deverão:

 I - ter somente o pavimento térreo;

 II - ter sua área considerada na aferição da taxa de ocupação do solo, 
no índice de aproveitamento e na fração ideal do terreno;

 III - não ter laje na cobertura das varandas, abrigos de veículos ou pes-
soas;

 IV - não ultrapassar 25m² (vinte e cinco metros quadrados) de área 
construída, nem ocupar mais que 30% (trinta por cento) da área de ter-
reno definida pelo recuo mínimo para as guaritas; 

 V - manter visibilidade, mesmo com fechamento, nas faces das varan-
das voltadas para vias de circulação pública, admitindo-se a execução 
de fechamento sem visibilidade com altura máxima de 1,10m (um metro 
e dez centímetros), quando destinado à atividade de uso não residencial. 

 Art. 133. A aplicação do disposto nos arts. 130, 131, 132 e desta Lei 
isenta o Município de qualquer ônus indenizatório ou de qualquer outra 
natureza, em caso de eventual demolição decorrente de desapropriação.

 Seção II
 Dos Recuos - Critérios Especiais

 Art. 134. No Município de Americana, a partir da vigência da presente 
Lei, fica introduzida nos recuos a figura de Fachada Ativa definida no 
artigo 5º, inciso XLI, visando reduzir os conflitos entre pedestres e veí-
culos, promover melhor relação entre espaços públicos e privados e a 
acessibilidade universal dos cidadãos.

 §1º As vagas de estacionamento criadas pelo empreendedor, com a 
adoção da fachada ativa, poderão ser compensadas, em igual número, 
com as exigidas no projeto do empreendimento. 

 § 2º Os critérios urbanísticos para a implantação de fachadas ativas 
serão estabelecidos por decreto do chefe do Poder Executivo.

 Art. 135. A destinação da fachada ativa definida na área dos recuos 
obrigatórios poderá servir para:

 I - alargamento do passeio público e uso exclusivo para pedestres e sem 
o rebaixamento de guias, exceto para rampas de acesso de pessoa com 
deficiência e em casos de acesso de veículos, com a extensão mínima 
de 20m (vinte metros);

 II - recuo da calçada existente ou projetada para o alinhamento das fa-
chadas edificadas e alargamento do leito carroçável para destinação ex-
clusiva de estacionamento 45º (quarenta e cinco graus) ou 90º (noventa 
graus) de caráter público, com largura mínima de 30m (trinta metros).

 CAPÍTULO VI
 DAS VAGAS DE ESTACIONAMENTO 

 Seção I
 Das vagas de estacionamento e de carga e descarga, faixa de acumu-
lação, acesso e áreas de embarque e desembarque

 Art. 136. Para a implantação, de edificações e benfeitorias destinadas a 
qualquer atividade, é obrigatório reservar espaço, coberto ou não, para 
estacionamento de veículos, para carga e descarga, bem como, quan-
do for o caso, para faixa de acumulação, conforme especificado neste 
Capítulo.

 Parágrafo único. O espaço reservado e destinado a estacionamento de 
veículos para a atividade poderá estar localizado em outro terreno a uma 
distância de até 200,00m (duzentos metros) de entrada da edificação ou 
benfeitoria. 

 Art. 137. Com exceção das vagas reservadas para carga e descarga, 
bem como para estacionamento de pessoas com deficiência ou mobi-
lidade reduzida, as vagas de estacionamento deverão ter no mínimo 
11,50m² (onze metros e cinquenta centímetros quadrados), com largura 
mínima de 2,30m (dois metros e trinta centímetros) e comprimento míni-
mo de 5m (cinco metros).

 § 1º As vagas de estacionamento para pessoas com deficiência ou mo-
bilidade reduzida deverão ter no mínimo 17,50m² (dezessete metros e 
cinquenta centímetros quadrados), com largura mínima de 3,50m (três 
metros e cinquenta centímetros) e comprimento mínimo de 5,00m (cinco 
metros), estando inclusa nestas dimensões a faixa de acesso da pessoa 
com deficiência ao veículo. 

 § 2º As vagas para carga e descarga e caminhões deverão ter no míni-
mo 54m² (cinquenta e quatro metros quadrados), com largura mínima de 
3m (três metros) e comprimento mínimo de 18m (dezoito metros).

 § 3º As vagas de estacionamento para motocicletas deverão ter no mí-
nimo 2m² (dois metros quadrados), com largura mínima de 1,00m (um 
metro). 

 §4º As vagas de embarque e desembarque previstas no Anexo II, deve-
rão ter largura mínima de 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros) e 
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comprimento mínimo de 5,00m (cinco metros) com acessos de entrada e 
saída distintos e estarem localizadas nos limites do terreno.

 Art. 138. As vagas obrigatórias de estacionamento previstas neste capí-
tulo deverão estar disponíveis gratuitamente aos usuários e consumido-
res das atividades estabelecidas no imóvel.

 § 1º A cobrança, eventual ou permanente, de valores pelo uso de vagas 
para estacionamento caracterizará atividade específica e autônoma, in-
dependentemente de quem esteja explorando a referida atividade.

 § 2º Na hipótese do parágrafo anterior, a atividade somente será autori-
zada caso atenda todos os requisitos legais.

 § 3º Caso a atividade de estacionamento remunerado seja exercida em 
local destinado às vagas de estacionamento obrigatório de outra ativida-
de, a atividade obrigada a fornecer as referidas vagas será considerada 
irregular, sujeita às penalidades legais, inclusive com cassação de alvará 
de funcionamento.

 Art. 139. As atividades que ofertarem até 50 (cinquenta) vagas de es-
tacionamento em vias de circulação de categoria local, e as que oferta-
rem até 30 (trinta) vagas de estacionamento em vias de circulação de 
categoria estrutural, arterial ou coletora, não serão consideradas polos 
geradores de tráfego. 

 Seção II
 Das vagas de estacionamento para edificações residenciais

 Art. 140. Cada unidade residencial unifamiliar no Município de America-
na deverá ter uma vaga para veículos de passeio ou utilitários.

 Art. 141. Para as edificações de natureza residencial multifamiliar ou 
condomínios, deverão ser reservadas vagas de estacionamento para 
veículos de passeio ou utilitários, considerando as quantidades assim 
calculadas:

 I - para unidades de edificação residencial vertical com até 30m² (trinta 
metros quadrados) será exigido no mínimo 1 (uma) vaga por unidade;

 II - para unidades de edificação residencial vertical acima de 30m² (trin-
ta metros quadrados) até 70m² (setenta metros quadrados), o número 
total de vagas da edificação vertical será de no mínimo 1 (uma) vaga 
por unidade, acrescida de 30% do total a serem destinadas a critério do 
empreendedor;

 III - para unidades de edificação residencial vertical acima de 70m² (se-
tenta metros quadrados) serão exigidas no mínimo 2 (duas) vagas por 
unidade; 

 IV - nos condomínios horizontais e residenciais multifamiliares horizon-
tais em lote ou gleba, o número total de vagas será no mínimo 1 (uma) 
vez o número de unidades condominiais do empreendimento;

 V - para os condomínios residenciais de interesse social, implantados 
na Unidades Especiais de Interesse Social - UEIS, será garantida no 
mínimo uma vaga por unidade residencial. 

 Seção III
 Das vagas de estacionamento para edificações ou benfeitorias com ati-
vidades peculiares

 Art. 142. Para as edificações e benfeitorias destinadas a atividades com 
características peculiares, deverão ser reservadas vagas de estaciona-
mento para veículos de passeio ou utilitários, definidos o número de va-
gas para carga e descarga, bem como as vagas para idosos e pessoas 
com deficiência ou mobilidade reduzida, conforme parâmetros estabele-
cidos no Anexo II desta Lei. 

 § 1º Para os estabelecimentos que possuírem até 4 (quatro) vagas de 
estacionamento, a vaga de idoso e pessoas com deficiência ou mobili-
dade reduzida podem ser compartilhadas, exceto em estabelecimentos 
de saúde e previdência.

 § 2º Além das vagas de estacionamento previstas no caput deste artigo 
para veículos de passeio ou utilitários, deverão ser acrescidas vagas 
para estacionamento de motocicletas, na proporção de uma vaga para 
cada 5 (cinco) das destinadas ao estacionamento de veículos de passeio 
ou utilitários. 

 Art. 143. Quando ocorrer, nas reformas de edificações existentes, am-
pliação de mais de 100m² (cem metros quadrados) de área de constru-
ção, deverão ser reservadas vagas de estacionamento. 

 § 1º Nos casos de aumento de área construída superiores a 100m² (cem 

metros quadrados) em unidades escolares já existentes, deve-se consi-
derar a área total final para o cálculo das vagas constantes no Anexo II.

 § 2º Nas reformas previstas aplicar-se-á o disposto no artigo 142 desta 
Lei somente para a área de ampliação da edificação.

 §3º No caso de alteração de atividades em edificações existentes até a 
data da promulgação desta Lei, sem aumento de área construída será 
admitida a redução em 50% (cinquenta por cento) do número de vagas 
previstos no anexo II desta Lei.

 Art. 144. As construções de uso misto terão a reserva de vagas de esta-
cionamento de veículos analisadas para cada atividade, de acordo com 
os arts. 142 e 143 desta Lei.

 Seção IV
 Dos acessos e faixas de acumulação

 Art. 145. As áreas de estacionamento, relativamente aos acessos, si-
nalizações e interferências no tráfego, obedecerão às normas técnicas 
editadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, pelo 
Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN e pelo Departamento 
Estadual de Trânsito do Estado de São Paulo - DETRAN/SP.

 Art. 146. Os acessos às áreas de estacionamento deverão permitir vi-
sibilidade e as rampas não deverão ter declividade superior a 10% (dez 
por cento) dentro do recuo obrigatório.

 Art. 147. Ficam estabelecidas as seguintes condições para acesso de 
veículo:

 I - o acesso de veículos aos imóveis não poderá ser feito diretamente 
na esquina, devendo respeitar um afastamento de, no mínimo, 9m (nove 
metros) da intersecção dos alinhamentos do meio fio da via e da trans-
versal;

 II - nos trechos rebaixados superiores a 8,10m (oito metros e dez cen-
tímetros), deverá haver um mínimo de 5m (cinco metros) contínuos de 
trecho de guia elevada, exceto nos casos do § 7° e §8º do artigo 19, no 
item V deste artigo e no artigo 134 referente à Fachada Ativa os quais 
terão critérios específicos.

 III - a guia não poderá ser rebaixada, exceto nos acessos a veículos e 
rampas de acessibilidade;

 IV - os portões, cancelas e afins deverão ser recuados, no mínimo, 5m 
(cinco metros) da divisa do imóvel, em relação ao alinhamento da via 
pública, exceto em residências unifamiliares e multifamiliares horizontais 
de até 3 unidades, devendo as calçadas permanecer no alinhamento 
da rua e possuir rampa de acesso de pedestres para permitir o livre e 
continuo acesso de acordo com as normas vigentes de acessibilidade.

 V - nos condomínios residenciais, residenciais multifamiliares verticais 
e residenciais multifamiliares horizontais acima de 4 unidades, as vagas 
de estacionamento não poderão ter acesso direto para a via pública.

 VI - para lotes de esquina serão consideradas para rebaixamento as 
testadas principal e secundária;

 VII - para loteamentos de interesse social, o acesso de veículos aos 
imóveis não poderá ser feito diretamente na esquina, devendo respeitar 
um afastamento de, no mínimo, 5m (cinco metros) da intersecção dos 
alinhamentos do meio fio da via e da transversal.

 Art. 148. Os parâmetros de caracterização de faixa de acumulação a 
serem observados nos empreendimentos estão descritos no Anexo III 
desta Lei.

 CAPÍTULO VII
 DO POLO GERADOR DE TRÁFEGO - PGT

 Seção I
 Disposições Preliminares

 Art. 149. Ficam definidos no Anexo IV desta Lei os parâmetros de ca-
racterização dos polos geradores de tráfego, com a especificação dos 
casos que devem apresentar o respectivo projeto, bem como das exi-
gências e condições a serem observadas pelas diversas atividades as-
sim caracterizadas. 

 Parágrafo único. As atividades caracterizadas como polo gerador de 
tráfego deverão atender, para obtenção da licença de funcionamento, às 
especificações do respectivo projeto e demais exigências da Unidade de 
Transportes e Sistema Viário.
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 Art. 150. Obedecendo às diretrizes estabelecidas no Plano Diretor de 
Desenvolvimento Integrado - PDDI, as atividades no Município de Ame-
ricana que, potencialmente ou de fato, sejam um polo gerador de tráfego 
- PGT, estarão sujeitas às disposições desta Lei. 

 Parágrafo único. Consideram-se polos geradores de tráfego as edifi-
cações ou instalações que exerçam influência significativa sobre o am-
biente ou a população, mediante a concentração da oferta de bens ou 
serviços, gerando elevado número de viagens, com substanciais interfe-
rências no tráfego do entorno e a necessidade de grandes espaços para 
carga, descarga e estacionamento. 

 Art. 151. As atividades que se caracterizarem como polos geradores 
de tráfego estão sujeitas aos parâmetros estabelecidos nesta Lei e às 
demais disposições que constam da legislação estadual e federal. 

 § 1º Os Anexos II, III e IV desta Lei instituem os parâmetros para de-
finição do número de vagas de carga, descarga e estacionamento ne-
cessárias para várias atividades econômicas, bem como os parâmetros 
de caracterização dos polos geradores de tráfego e as condições a que 
estão sujeitos. 

 § 2º Para os empreendimentos habitacionais multifamiliares, deverá ser 
observado o estabelecido no artigo 137 desta Lei.

 § 3º Independente do número de vagas de estacionamento, serão clas-
sificadas como polos geradores de tráfego as seguintes atividades: 

 I - drive thru;

 II - igrejas;

 III - salões de festa com área superior a 400,00 m² (quatrocentos metros 
quadrados); 

 IV - postos de combustível.

 § 4º Nos projetos deverão constar o projeto do passeio público incluindo 
as cotas de nível nos parâmetros do § 4° do artigo 19;

 § 5º Para condomínio vertical apresentar vagas para visitantes na pro-
porção de 1 para cada 40 vagas, sendo que, deverão ser localizadas 
antes da portaria ou portão e no máximo 3 vagas sobre o recuo com 
acesso direto para a via.

 Seção II
 Da Classificação Dos Polos Geradores De Tráfego - PGT

 Art. 152. Todas as solicitações de aprovação de projetos de edificações 
consideradas como polos geradores de tráfego - PGT, levando em con-
sideração o estabelecido nos artigos 63 a 65 do Plano Diretor de Desen-
volvimento Integrado - PDDI, deverão ser encaminhadas à Unidade de 
Transportes e Sistema Viário, para análise.

 Art. 153. Os procedimentos administrativos encaminhados na forma do 
disposto no artigo anterior deverão conter, conforme os parâmetros es-
tabelecidos no Anexo IV, as seguintes informações:

 I - Polo 1 (P1) e Polo 2 (P2):

 a) implantação com as vagas de estacionamento; 

 b) detalhe do acesso, especificando o seu uso: pedestres, veículos le-
ves, pesados, e outras informações similares;

 c) circulação interna;

 d) áreas de carga e descarga;

 e) áreas de embarque e desembarque; 

 f) planta em escala 1/2.000, com localização do empreendimento;

 II - Polo 3 (P3) e Polo 4 (P4):

 a) implantação com as vagas de estacionamento;

 b) detalhe do acesso, especificando o seu uso: pedestres, veículos le-
ves, pesados, e outras informações similares;

 c) circulação interna;

 d) áreas de carga e descarga;

 e) áreas de embarque e desembarque;

 f) planta em escala 1/2.000, com viário do entorno do empreendimento;

 g) planta em escala 1/10.000, com área de influência prevista para o 

empreendimento;

 h) planta em escala 1/5.000, com o uso do solo detalhado num raio de 
500,00m (quinhentos metros) do entorno do empreendimento;

 i) planta em escala 1/10.000, com o viário de acesso ao sistema estru-
tural.

 Art. 154. Os projetos caracterizados como médio polo (Polo 3 - P3) e 
macro polo (Polo 4 - P4) deverão apresentar, para análise da proposta, 
os seguintes documentos:

 I - requerimento, em formulário disponível no Setor de Protocolo da 
Prefeitura Municipal, assinado pelo interessado;

 II - planta em 1 (uma) via com a com a localização do imóvel e as prin-
cipais vias de circulação e logradouros públicos de acesso ao mesmo; 

 III - planta em 1 (uma) via do anteprojeto da edificação ou instalações, 
contendo sua localização no terreno, e, quando for o caso, a localização, 
as características, o dimensionamento e a distribuição:

 a) dos dispositivos de acessos de veículos e pedestres, com as respec-
tivas áreas de acumulação; 

 b) das áreas de embarque e desembarque de passageiros; 

 c) do pátio de carga e descarga; 

 d) das vagas de estacionamento;

 IV - planta em 1 (uma) via das obras e serviços necessários para a mi-
nimização do impacto no sistema viário.

 § 1º Após a análise dos documentos apresentados, deverá o interessa-
do apresentar 3 (três) vias originais e assinadas das plantas citadas nos 
incisos II, III e IV do caput deste artigo, para a referida aprovação.

 § 2º A análise prévia de projetos com propostas para Polo Gerador de 
Tráfego - PGT terá validade de 2 (dois) anos.

 Art. 155. Nos polos geradores de tráfego caracterizados como Polo 1 
(P1) e Polo 2 (P2), serão analisados:

 I - vagas de estacionamento;

 II - área de embarque e desembarque;

 III - área de carga e descarga; 

 IV - viário de entorno;

 V - áreas de acumulação;

 VI - faixas de aceleração e desaceleração; 

 VII - acessos de veículos e pedestres;

 VIII - impacto no sistema viário;

 IX - as normas estabelecidas na NBR 9050 da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT).

 Art. 156. Nos polos geradores de tráfego caracterizados como Polo 3 
(P3) e Polo 4 (P4) serão analisados: 

 I - vagas de estacionamento;

 II - área de embarque e desembarque;

 III - área de carga e descarga; 

 IV - viário de entorno;

 V - áreas de acumulação;

 VI - faixas de aceleração e desaceleração;

 VII - acessos de veículos e pedestres;

 VIII - impacto no sistema viário; 

 IX - atendimento pelo sistema de transporte público;

 X - acessos e estacionamento para táxis;

 XI - acessos para o transporte coletivo;

 XII - berços ou terminais para ônibus;

 XIII - as normas estabelecidas na NBR 9050 da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas - ABNT.
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Art. 157. Para análise das propostas apresentadas no projeto deverão 
ser levadas em consideração as normas e procedimentos adotados pelo 
Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN e pelo Departamento 
de Trânsito do Estado de São Paulo - DETRAN-SP, no que couber. 

 Art. 158. A instalação do polo gerador de tráfego pode depender de alte-
rações ou ampliações do viário de entorno e de sua sinalização, poden-
do resultar, da análise técnica, a exigência de alterações ou ampliações.

 Parágrafo único. Nos polos geradores de tráfego caracterizados como 
Polo 2 (P2), Polo 3 (P3) e Polo 4 (P4), poderão ser exigidos:

 I - adaptações no viário de entorno;

 II - adaptações nos acessos ao sistema viário arterial;

 III - complementação e implantação de sistema viário de entorno;

 IV - implantação de sistemas de apoio ao transporte público;

 V - implantação de sinalização viária e de orientação.

 Art. 159. Como medidas mitigatórias e compensatórias dos polos gera-
dores de tráfego - PGT, para cada metro quadrado de construção, ex-
cluídas as áreas construídas destinadas a estacionamento de veículos 
deverá ser efetuado o pagamento do valor correspondente a:

 I - 1 (uma) Unidade Fiscal do Estado de São Paulo - UFESP, para em-
preendimentos residenciais; 

 II - 1,50 (um inteiro e cinquenta centésimos) de Unidade Fiscal do Estado 
de São Paulo - UFESP, para empreendimentos comerciais e industriais;

 § 1º Os valores poderão ser convertidos em obras a serem executadas 
pelo empreendedor, com a supervisão da Unidade de Transportes e Sis-
tema Viário - UTRANSV, ou depositado no Fundo Municipal de Trânsito 
para que esta unidade se encarregue da execução das obras necessá-
rias.

 § 2º Os empreendimentos destinados a Habitação de Interesse Social 
- HIS vinculados a Programas Habitacionais de iniciativa da Prefeitura 
Municipal, órgãos e instituições públicas de âmbito estadual ou federal; 
ou de iniciativa de entidades sem fins lucrativos que atuem como pro-
motores de habitação e estejam estabelecidas no Município de America-
na, serão isentos das exigências formuladas como contrapartida para o 
PGT, os quais serão integralmente assumidas pelo Município.

 § 3º Os empreendimentos destinados a Habitação de Interesse Social - 
HIS desenvolvidos em parceria com a Sociedade Civil deverão obedecer 
ao estabelecido em legislação própria para cada empreendimento.

 Art. 160. A Unidade de Transportes e Sistema Viário emitirá manifesta-
ção conclusiva, opinando pela aprovação ou rejeição dos projetos carac-
terizados como polos geradores de tráfego, ainda, formulará exigências 
de ordem técnica a serem observadas, podendo solicitar Relatório de 
Impacto do Trânsito - RIT, visando evitar os inconvenientes ao tráfego 
decorrentes da atividade pretendida para a edificação ou instalações. 

 § 1º As manifestações da Unidade de Transportes e Sistema Viário, nos 
projetos caracterizados como polos geradores de tráfego, serão devida-
mente fundamentadas e indicarão, quando apresentarem novas exigên-
cias ou forem contrárias à implementação da proposta, as normas legais 
e técnicas que embasaram a conclusão. 

 § 2º Os projetos cujos pareceres apontarem a necessidade de alte-
rações ou de atendimento de exigências complementares, bem como 
aqueles com parecer contrário da Unidade de Transportes e Sistema 
Viário poderão ser submetidos, novamente, à apreciação da referida 
Unidade, caso o interessado apresente novas razões para justificar a 
aprovação.

 § 3º O parecer da Unidade de Transportes e Sistema Viário poderá 
indicar, ainda, as medidas mitigatórias a serem implementadas pelo inte-
ressado a fim de viabilizar a aprovação do projeto.

 Art. 161. Compete ao Secretário de Obras e Serviços Urbanos, à vista 
do parecer exarado pela Unidade de Transportes e Sistema Viário, na 
forma do artigo 160, decidir, em primeira instância, sobre a aprovação do 
Polo Gerador de Tráfego.

 Parágrafo único. Da decisão proferida pelo Secretário de Obras e Servi-
ços Urbanos caberá recurso dirigido ao senhor Prefeito.

 Art. 162. Após verificação e comprovação da execução do projeto apro-
vado do polo gerador de tráfego - PGT, a Unidade de Transportes e Sis-

tema Viário, a pedido do interessado, expedirá certidão de conclusão do 
projeto.

 Art. 163. A pedido do interessado, e após verificação e comprovação do 
atendimento das exigências formuladas como contrapartida para polo 
gerador de tráfego, a Unidade de Transportes e Sistema Viário expedirá 
certidão de atendimento ao compromisso firmado.

 Art. 164. Os projetos de edificações e instalações destinadas à atividade 
que seja caracterizada como polo gerador de tráfego - PGT somente po-
derão ser aprovados pela Unidade de Serviços Urbanos após aprovação 
do projeto de Polo Gerador de Tráfego - PGT pela Secretaria de Obras 
e Serviços Urbanos e depois de assinado, pelo interessado, o termo de 
compromisso para atendimento das contrapartidas exigidas, quando for 
o caso.
 Art. 165. O alvará de utilização ou o “habite-se” somente será expedido 
pela Unidade de Serviços Urbanos após a apresentação da certidão de 
conclusão do projeto de polo gerador de tráfego - PGT ou apresentação 
da certidão de cumprimento do compromisso firmado.

 Art. 166. Em caso de ampliação da construção ou execução de benfeito-
ria, fica o empreendedor sujeito às normas desta legislação.

 CAPÍTULO VIII
 DA PERMEABILIDADE DO SOLO

 Art. 167. Para a ocupação do solo no Município deverá ser respeitada 
a taxa de permeabilidade do solo (Tp%) prevista no Anexo VI desta Lei.

 Art. 168. Nos lotes e glebas impermeabilizados, edificados ou não, com 
área impermeabilizada igual ou superior a 500,00m² (quinhentos metros 
quadrados) é obrigatória a implantação de sistema para a captação e 
retenção de águas pluviais, coletadas por telhados, coberturas, terraços 
e pavimentos descobertos, previstos na Lei Estadual nº 12.526, de 02 de 
janeiro de 2007, com os seguintes objetivos: 

 I - reduzir a velocidade de escoamento de águas pluviais para as bacias 
hidrográficas em áreas urbanas com alto coeficiente de impermeabiliza-
ção do solo e dificuldade de drenagem;

 II - controlar a ocorrência de inundações, amortecer e minimizar os 
problemas das vazões de cheias e, consequentemente, a extensão dos 
prejuízos;

 III - contribuir para a redução do consumo e o uso adequado da água 
potável tratada.

 IV - alimentar o lençol freático.

 § 1º O disposto no caput deste artigo é condição para a obtenção das 
aprovações e licenças de competência do Município, para o parcelamen-
to do solo urbano, aprovação de projetos de habitação, autorização de 
instalações e outros empreendimentos, sendo obrigatória a apresenta-
ção de projeto que demonstre tecnicamente a eficiência do sistema de 
retenção.

 § 2º As alterações de atividades, que não exigirem aumento de área 
construída ou regularizações, ficam dispensadas de atender o referido 
artigo.

 Art. 169. Fica estabelecido o Índice de Controle de Captação de Água 
Pluvial, por meio de estruturas de recarga do lençol freático, a ser calcu-
lado em relação à área impermeabilizada do terreno.

 Parágrafo único. O sistema de que trata este artigo será composto de:

 I - reservatório de acumulação com capacidade calculada com base na 
equação “V = 0,15 x Ai x IP x t”; onde:

 a) V = volume do reservatório em metros cúbicos;

 b) Ai = área impermeabilizada em metros quadrados;

 c) IP = índice pluviométrico igual a 0,06 m/h;

 d) t = tempo de duração da chuva igual a 1 (uma) hora;

 II - condutores de toda a água captada por telhados, coberturas, terra-
ços e pavimentos descobertos ao reservatório mencionado no inciso I do 
parágrafo único deste artigo;

 III - condutores de liberação da água acumulada no reservatório para as 
finalidades mencionadas no artigo 170 desta Lei.

 Art. 170. A água contida no reservatório, de que trata o inciso I do pará-
grafo único do artigo 169 desta Lei, deverá:
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I - infiltrar-se no solo, preferencialmente;

 II - ser despejada na rede pública de drenagem, após uma hora de 
chuva;

 III - ser utilizada em finalidades não potáveis, caso as edificações te-
nham reservatório específico para essa finalidade.

 §1° Nos estacionamentos e similares, 30% (trinta por cento) da área 
total ocupada deve ser revestida com piso drenante ou reservado como 
área naturalmente permeável.

 § 2° Poderão ser adotados outros tipos de reservatórios não conven-
cionais, desde que comportem o volume mínimo calculado na forma do 
inciso I do parágrafo único do artigo 169 desta Lei, tais como: Campo de 
Futebol Drenado, Jardins de Chuva, Bio Valetas, Sistemas com tubos 
corrugados, Tetos Verdes ou outros sistemas que possam ser tecnica-
mente comprovados, que retenham as águas pluviais por uma hora no 
terreno e que preferencialmente infiltrem no solo, podendo ser localiza-
dos nas áreas permeáveis previstas no Anexo VI ou em outra área livre 
do lote e edificação. 

 §3º Os sistemas de que trata o § 2º deste artigo deverão ser apresen-
tados por responsável técnico habilitado, sendo executado e posterior-
mente conferido pela Prefeitura Municipal, na ocasião da expedição do 
habite-se.

 Art.171. Nos lotes edificados ou não, cuja área impermeável seja infe-
rior a 500,00m² (quinhentos metros quadrados), poderá o interessado 
promover a drenagem de águas pluviais por infiltração para o subsolo 
do imóvel, em substituição à área permeável (Tp) prevista no Anexo VI 
desta Lei, a ser calculado na razão de 5l (cinco litros) para cada metro 
quadrado impermeabilizado do terreno.

 § 1º O projeto do sistema de retenção adotado deverá demonstrar tec-
nicamente sua eficiência e incluir uma tubulação ou canaleta de entrada 
de águas pluviais oriundas das áreas impermeabilizadas e de saída das 
águas excedentes para a via pública, conforme modelo constante do 
Anexo V desta Lei, o qual poderá ser adotado, ou outro modelo indicado 
no §2° do artigo 170.

 § 2º O sistema citado deverá estar em constante manutenção pelo pro-
prietário e dentro das leis sanitárias vigentes.
 CAPÍTULO IX
 DO APROVEITAMENTO

 Art. 172. O aproveitamento do terreno por edificação ou benfeitoria de-
verá obedecer aos parâmetros estabelecidos no Anexo VI desta Lei.

 Art. 173. Para o licenciamento de edificações e benfeitorias destinadas 
a uso de natureza residencial multifamiliar, de atividades econômicas, 
de uso institucional ou misto, o interessado deverá recolher, quando da 
efetiva aprovação do projeto, no ato da expedição do alvará de constru-
ção, contribuição para o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano 
- FMDU, vinculado à Secretaria de Planejamento, no valor resultante da 
aplicação da fórmula “Vr = IN x UFESP x M2”, onde:

 I - Vr = valor do recolhimento, em Reais, para o Fundo;

 II - IN = índice referente à natureza da edificação ou benfeitoria, con-
forme segue:

 a) para a atividade econômica única ou de uso institucional único com 
característica de atividade econômica, IN = 0,50 (cinquenta centésimos);

 b) para o conjunto de atividades econômicas ou o conjunto de uso ins-
titucional com característica de atividade econômica, IN = 0,70 (setenta 
centésimos); 

 c) para uso residencial multifamiliar, IN = 1,00 (um);

 III - UFESP, o valor da Unidade Fiscal do Estado de São Paulo no dia 
do recolhimento;

 IV - M2: 

 a) para edificações e benfeitorias de atividades econômicas, o número 
correspondente à área da edificação ou benfeitoria em metros quadra-
dos; 

 b) para edificações e benfeitorias de natureza residencial multifamiliar, o 
número correspondente à área da edificação ou benfeitoria, em metros 
quadrados, apurada pelas fórmulas: 

 1. M2 = m2 - 200, para edificações e benfeitorias com até 400,00m² 

(quatrocentos metros quadrados);

 2. M2 = m2, para edificações e benfeitorias com mais de 400,00m² (qua-
trocentos metros quadrados);

 § 1º Para licenciamento de edificação de natureza residencial unifami-
liar, conjuntos habitacionais e condomínios residenciais de interesse so-
cial vinculados aos programas habitacionais da Administração Pública, 
fica o interessado isento do recolhimento previsto neste artigo.

 § 2º O recolhimento previsto neste artigo para edificação ou benfeitoria 
de uso misto deverá ocorrer proporcionalmente às respectivas áreas.

 § 3º Para edificações e benfeitorias em glebas, as obrigações previstas 
em diretrizes não implicam desobrigação da contribuição prevista no ca-
put deste artigo.

 § 4º A aplicação dos recursos provenientes da contribuição para o Fun-
do Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU, prevista no caput 
deste artigo, deverá observar as seguintes proporções:

 a) 25% (vinte e cinco por cento) para Programas de Saneamento Bá-
sico;

 b) 25% (vinte e cinco por cento) para Programas Habitacionais;

 c) 40% (quarenta por cento) para Programas de Urbanização e Mobili-
dade Urbana;

 d) 10% (dez por cento) para Projetos Urbanísticos.

 CAPÍTULO X
 APROVEITAMENTO DA OUTORGA ONEROSA

 Art. 174. A outorga onerosa do direito de construir poderá ser exercida 
pelo interessado mediante contrapartida financeira prestada pelo bene-
ficiário, conforme o previsto no Plano Diretor de Desenvolvimento Inte-
grado - PDDI, e nesta Lei.

 Art. 175. O valor da contrapartida financeira, por metro quadrado de 
edificação ou benfeitoria excedente ao previsto para o índice de apro-
veitamento básico (IAB), será apurado mediante a aplicação de uma das 
seguintes fórmulas:

 I - para IA maior que 1,5 (um e meio) até 2 (dois) temos, Voo = 0,3 x Vv;

 II - para IA maior do que 2 (dois) até 3 (três) temos, Voo = 0,4 x Vv;

 III - para IA maior do que 3 (três) até 4 (quatro) temos, Voo = 0,5 x Vv;

 § 1º Onde:

 a) IAB = Índice de Aproveitamento Básico;

 b) IA = Índice de Aproveitamento;

 c) Voo = Valor, em reais, da contrapartida financeira, pela aplicação da 
outorga onerosa, por metro quadrado de edificação ou benfeitoria exce-
dente ao previsto para o IAB=1,5 (um e meio); 

 d) Vv = Valor venal do metro quadrado do terreno que abrigará a edifi-
cação ou benfeitoria.

 § 2º Da área de edificação ou benfeitoria a ser apurada para indicar 
a contrapartida financeira pela outorga onerosa ficam excluídas as de 
subsolo destinado à garagem. 

 § 3º Na hipótese de outorga onerosa do direito de construir para regula-
rização de edificação ou benfeitoria, o valor da contrapartida financeira 
apurado será acrescido de 20% (vinte por cento).

 Art. 176. Ficam excluídas da contrapartida financeira relativa à outorga 
onerosa do direito de construir, quando obedecida a taxa de ocupação 
pertinente, as edificações ou benfeitorias destinadas a:

 I - habitação de interesse social; 

 II - hospitais e prontos-socorros; 

 III - uso institucional sem característica de atividade econômica; 

 IV - edificações destinadas exclusivamente a estacionamentos de veí-
culos, quando localizados em Zona de Uso Misto Central (ZMC);

 V - edificações ou benfeitorias cujos proprietários ou interessados ve-
nham a firmar Termo de Compromisso com o Chefe do Poder Executivo, 
a critério da administração, revertendo o valor da contrapartida financei-
ra em forma de contrapartida física para o Município.
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 Parágrafo único. Considera-se habitação de interesse social, para os 
fins deste Capítulo, a edificação vinculada a programas habitacionais 
de iniciativa da Prefeitura Municipal, órgãos ou instituições públicas de 
âmbito estadual ou federal ou ainda por entidades devidamente autori-
zadas por lei, sem fins lucrativos, e que tenham por finalidade específica 
o desenvolvimento de ações em programas habitacionais de interesse 
social e popular e estejam estabelecidas no Município de Americana.

 Art. 177. O valor da contrapartida financeira pela aplicação da outorga 
onerosa do direito de construir deverá ser recolhido na proporção de 
50% (cinquenta por cento) no ato da emissão do alvará de construção, 
recolhendo-se o valor remanescente no ato da expedição do alvará de 
utilização ou do “habite-se”.

 § 1º O cancelamento do alvará de construção, ainda que a pedido do 
interessado, não obrigará à devolução da quantia recolhida.

 § 2º Fica facultado ao interessado solicitar a aprovação do projeto inde-
pendentemente da expedição do alvará de construção. 

 TÍTULO IV
 DAS DISPOSIÇÕES SOBRE AS ATIVIDADES ECONÔMICAS

 CAPÍTULO I
 DAS CONDIÇÕES E DA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO

 Art. 178. As atividades poderão ser licenciadas para funcionamento 
quando atenderem ao disposto neste Capítulo, e estiverem caracteriza-
das no Anexo VI desta Lei, como:

 I - de uso conforme para a zona de uso em que se localizem; 

 II - admitidas, e forem atendidas todas as condições a que estiverem 
sujeitas no mesmo Anexo;

 III - toleradas, e forem atendidas todas as condições a que estiverem 
sujeitas no mesmo Anexo.

 Art. 179. Em princípio, todas as atividades econômicas e usos institu-
cionais poderão funcionar 24h (vinte e quatro horas) por dia, todos os 
dias do ano. 

 Parágrafo único. A Administração Municipal poderá promover a redução 
do horário de funcionamento permitido, para atender aos objetivos desta 
Lei, mediante lei específica que estabeleça parâmetros para as ativida-
des específicas, definindo os respectivos horários de funcionamento em 
função do zoneamento onde estiverem instaladas.

 Art. 180. A empresa que operar com desvirtuamento da finalidade licen-
ciada poderá ter sua licença de funcionamento suspensa ou cassada, 
mediante constatação e decisão, devidamente fundamentada, pela Se-
cretaria responsável pela emissão da licença de funcionamento. 

 § 1° A cassação da licença de funcionamento só poderá ocorrer:

 I - após a suspensão da licença, pelo período de 30 (trinta) dias;

 II - na reincidência do desvirtuamento de finalidade, durante o período 
de suspensão; 

 III - na necessidade de nova suspensão por desvirtuamento de finali-
dade.

 § 2º A autoridade responsável pelo licenciamento da atividade poderá, 
também, determinar a sua lacração.

 Art. 181. A empresa será considerada clandestina ou irregular quando 
mantiver atividade em funcionamento sem a devida licença de funciona-
mento, ou ainda, com a mesma suspensa ou cassada.

 Parágrafo único. A empresa clandestina ou irregular poderá ser lacrada 
pela autoridade responsável pelo licenciamento da atividade desenvol-
vida no local. 

 Art. 182. Quando necessário, as indústrias serão classificadas em uma 
das 5 (cinco) categorias distintas, “I1”, “I2”, “I3”, “I4” e “I5”, conforme o 
tipo de processamento industrial e o risco ambiental estabelecidos na 
legislação vigente, desconsiderando-se a área de construção como pa-
râmetro para a referida classificação.

 Art. 183. Nas edificações e benfeitorias onde já estiverem instaladas ati-
vidades devidamente inscritas ou licenciadas por quaisquer organismos 
públicos competentes anteriormente à vigência da lei que dispõe sobre 
o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, e cujos usos não sejam 
compatíveis com o zoneamento, serão tolerados: 

 I - a emissão ou renovação da licença de funcionamento municipal;

 II - a instalação de atividades de igual ou menor impacto, relativamente 
às incomodidades, à interferência no tráfego e à vizinhança.

 § 1º Para atendimento ao disposto no inciso II do caput deste artigo, 
deverão ser obedecidos os seguintes requisitos:

 I - a instalação de atividades, ou parte delas, poderá ocorrer até um ano 
após o encerramento das atividades ou da empresa no local; 

 II - sejam mantidas as atividades, ou parte delas, com alteração da 
empresa. 

 § 2º Será admitida ampliação da edificação para abrigar aumento da 
atividade já licenciada no local, devendo para isso obter dispensa ou 
prévio licenciamento da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo 
- CETESB; 

 Art. 184. As atividades econômicas da mesma cadeia produtiva, ad-
ministração, apoio, suporte, gerenciamento, captação e distribuição de 
matéria-prima ou produtos para atividades de uso conforme, serão con-
sideradas de uso conforme para o mesmo imóvel, ou ainda para imóveis 
adjacentes. 

 § 1º Nos imóveis localizados em via de circulação pública local, em Zona 
de Uso Misto (ZM), Zona de Uso Misto Central (ZMC) e Zona de Uso 
Misto 1 (ZM 1), poderão ser admitidas atividades de uso não residencial, 
quando forem compatíveis com as existentes na quadra em que se loca-
lizem e nas faces de quadras frontais, e desde que nas adjacências do 
imóvel não estejam instaladas atividades de uso residencial. 

 § 2º A atividade econômica associada com entretenimento estará sujeita 
ao atendimento dos parâmetros de incomodidade. 

 § 3º Poderão ser licenciados os escritórios de empresas com atividade 
de uso não conforme, para a zona de uso em que se situem. 

 CAPÍTULO II
 DA EMISSÃO E CONTROLE DOS RUÍDOS E SONS

 Art. 185. A emissão de ruídos e sons por qualquer atividade obedecerá, 
no interesse da saúde e do bem estar público, as diretrizes e normas 
estabelecidas nesta Lei.

 Art. 186. Os ruídos e sons produzidos por qualquer fonte não poderão 
exceder aos níveis máximos de intensidade de pressão sonora fixados 
no Anexo VII desta Lei.

 Art. 187. São considerados prejudiciais à saúde e ao bem-estar público 
os ruídos e sons com intensidade de pressão sonora superiores aos 
fixados nesta Lei.

 Art. 188. Para fins de aplicação dos dispositivos desta Lei, é conside-
rado período: 

 I - diurno, o compreendido das 7h (sete horas) até às 20h (vinte horas); 

 II - noturno, o compreendido após às 20h (vinte horas) até antes das 7h 
(sete horas). 

 Art. 189. Mediante autorização da Secretaria de Saúde, é permitida a 
utilização de serviços de alto-falantes e outras fontes de emissão sonora 
móveis para fins de propaganda ou publicidade nas vias de circulação 
pública e logradouros, no horário das 10h (dez horas) até às 20h (vinte 
horas), com nível de intensidade de pressão sonora menor ou igual a 85 
dB(A) (oitenta e cinco decibéis com escala de compensação A), medidos 
a uma distância de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros) da fonte 
de ruído ou som. 

 § 1º Ficam isentas da autorização exigida no caput deste artigo as ati-
vidades realizadas região central formada pela Rua Rui Barbosa, Rua 
Dr. Cândido Cruz, Avenida Nove de Julho, Córrego do Pyles, Avenida 
Bandeirantes, Viaduto Amadeu Elias e Rua D. Pedro II até a Rua Rui 
Barbosa.

 § 2º Independentemente do horário de que trata o caput deste artigo, do 
disposto no seu § 1° e da autorização da Secretaria de Saúde, é permi-
tida a utilização de serviços de alto-falantes e outras fontes de emissão 
sonora para estados de calamidade pública, de emergência, informes e 
convocações por órgãos públicos, comunidades religiosas, entidades de 
classe e sindicais, manifestações cívicas de organizações governamen-
tais ou de organizações da sociedade civil, festas de carnaval, comemo-
rações de ano novo e propaganda político-partidária eleitoral. 
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 Art. 190. Para medição e avaliação da intensidade de pressão sonora 
de ruídos e sons, bem como para aplicação do método a ser utilizado, 
deverão ser obedecidas as recomendações e critérios das Normas Bra-
sileiras (NBR) editadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT). 

 § 1º Deve-se considerar os limites de intensidade de pressão sonora de 
ruídos e sons estabelecidos nesta Lei, para a zona de uso em que se 
localize a propriedade onde se dá o suposto incômodo. 

 § 2º A Secretaria de Saúde deve articular-se com os órgãos competen-
tes buscando a adoção de medidas para eliminação ou diminuição dos 
incômodos causados pelos níveis de intensidade de pressão sonora de 
ruídos ou sons provenientes de tráfego ou ruído de fundo, se os medi-
dos dentro dos limites da propriedade onde se dá o suposto incômodo 
vierem a ultrapassar os fixados por esta Lei. 

 § 3º Adota-se o ruído de fundo como padrão quando este ultrapassar os 
limites de intensidade de pressão sonora previstos nesta Lei.

 Art. 191. A medição de intensidade de pressão sonora de ruídos ou 
sons das máquinas e equipamentos utilizados em obras deverá atender 
aos limites máximos estabelecidos no Anexo VII desta Lei, excetuando-
-se destes parâmetros os decorrentes das obras e serviços necessários, 
urgentes, inadiáveis, por força maior, casos fortuitos, acidentes graves, 
risco iminente à segurança e ao bem-estar público e para restabeleci-
mento de serviços públicos essenciais.

 Art. 192. Ficam excluídos do disposto nesta Lei os ruídos e sons pro-
duzidos em aeródromos, por aeronaves ou por veículos automotores, e 
ainda os produzidos no interior dos ambientes de trabalho, que deverão 
obedecer às diretrizes e normas expedidas pelos organismos compe-
tentes. 

 Parágrafo único. Ficam ainda excluídas do disposto nesta Lei as ativida-
des eventuais de caráter festivo, religioso, congressista, cívico, folclóri-
co, esportivo ou de lazer, que venham a produzir ruídos ou sons por um 
período de até uma hora. 

 TÍTULO V
 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE O USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

 CAPÍTULO I
 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 Art. 193. O parcelamento, a unificação e a modificação de lotes ou gle-
bas não implicam alteração do zoneamento.

 Art. 194. As edificações e benfeitorias que constam do levantamento 
aerofotogramétrico realizado pela Prefeitura Municipal de Americana, no 
ano de 1978, poderão ser regularizadas, independente dos parâmetros 
de exigências da legislação municipal, com uma tolerância de 20% (vinte 
por cento) de diferença entre a área do referido levantamento e a exis-
tente no local, desde que mantidas as características do levantamento.

 CAPÍTULO II
 DAS DISPOSIÇÕES PENAIS

 Art. 195. Considera-se infração a desobediência ou a inobservância das 
disposições do Título III e IV desta Lei, das leis regulamentadoras do uso 
do solo no Município de Americana, devidamente apurada e registrada 
em processo administrativo regular, ficando seus autores sujeitos às pe-
nalidades nela estabelecida.

 Art. 196. É considerado infrator e responde pela infração aquele que por 
ação ou omissão lhe der causa, ou concorrer para a sua prática ou dela 
se beneficiar. 

 Parágrafo único. A reincidência fica caracterizada quando, após decisão 
definitiva na esfera administrativa do processo que houver imposto a 
penalidade, for cometida nova infração do mesmo tipo ou permanecer 
em infração continuada.

 Art. 197. Para fazer cumprir as disposições desta Lei, bem como dos 
decretos e leis regulamentadoras do uso do solo no Município, as Se-
cretarias Municipais deverão designar as autoridades competentes, que 
terão livre ingresso em todos os locais, a qualquer dia e hora, quando no 
exercício de suas funções.

 Art. 198. As infrações poderão ser punidas, alternativa ou cumulativa-
mente, com as seguintes penalidades: 

 I - advertência; 

 II - multa; 

 III - interdição da atividade ou do local;

 IV - suspensão da licença de funcionamento; 

 V - cassação da licença de funcionamento;

 VI - embargo dos serviços e obras; 

 VII - lacração. 

 § 1º Constatada a infração, será lavrada notificação de advertência ao 
infrator, pela autoridade competente, observando-se os preceitos for-
mais e provendo-o de prazo necessário para correção da irregularidade.

 § 2º A pena de multa será aplicada observando-se os preceitos formais 
e quando não atendida a notificação de advertência, consistindo no pa-
gamento das seguintes quantias:

 I - para falta de sinalização: o valor correspondente a 10 (dez) Unidades 
Fiscais do Estado de São Paulo - UFESP; 

 II - por impedimento ou mudança de uso de vagas de estacionamento 
de veículos: o valor correspondente a 10 (dez) Unidades Fiscais do Es-
tado de São Paulo - UFESP; 

 III - por falta de licença de funcionamento de atividade econômica ou de 
uso institucional em local com área: 

 a) de até 200m² (duzentos metros quadrados): o valor correspondente a 
20 (vinte) Unidades Fiscais do Estado de São Paulo - UFESP; 

 b) de mais de 200m² (duzentos metros quadrados): o valor corres-
pondente a 40 (quarenta) Unidades Fiscais do Estado de São Paulo - 
UFESP; 

 IV - por exceder aos níveis máximos de intensidade de pressão sonora 
fixados por esta Lei: o valor correspondente a 30 (trinta) Unidades Fis-
cais do Estado de São Paulo - UFESP; 

 V - por qualquer outro tipo de infração previsto nas normas e leis regu-
lamentadoras do uso do solo: o valor correspondente a 20 (vinte) Unida-
des Fiscais do Estado de São Paulo - UFESP. 

 § 3º Nos casos de reincidência, as multas previstas no § 2º deste artigo 
serão aplicadas em dobro. 

 § 4º Lavrada a multa, poderá a autoridade responsável promover a 
interdição da atividade ou do local, conforme o caso, obedecendo aos 
preceitos formais, concedendo-se novo prazo para que seja sanada a 
irregularidade. 

 § 5º Decorrido o prazo concedido por ocasião da interdição da atividade 
ou do local sem que tenha sido sanada a irregularidade, promover-se-á a 
suspensão da licença de funcionamento, obedecendo aos preceitos for-
mais, concedendo-se novo prazo para que seja sanada a irregularidade. 

 § 6º Decorrido o prazo concedido por ocasião da suspensão da licença 
de funcionamento sem que tenha sido sanada a irregularidade, promo-
ver-se-á a cassação da licença de funcionamento e a lacração, obede-
cendo-se aos preceitos formais. 

 § 7º Contra a aplicação de qualquer penalidade prevista nesta Lei, pode-
rá o interessado interpor, no prazo de dez dias, recurso que será julgado, 
em primeira instância, pela autoridade imediatamente superior ao agen-
te fiscalizador responsável pela imposição e, em segunda instância, pelo 
senhor Prefeito Municipal, se assim for requerido pelo interessado, em 
até dez dias contados da decisão que mantiver a penalidade aplicada. 

 Art. 199. A aplicação das penalidades constantes desta Lei não isenta o 
infrator daquelas que lhe forem aplicáveis por força da legislação federal 
e estadual, nem da obrigação de reparar os danos resultantes da situa-
ção, na forma da lei civil.

 Art. 200. A advertência será aplicada aos profissionais responsáveis, 
nos seguintes casos:

 I - quando ocorrer a modificação do projeto ou plano aprovado, sem a 
prévia autorização do órgão competente;

 II - quando iniciar ou executar serviços e obras, sem o necessário alvará.

 Parágrafo único. A penalidade de advertência será aplicável, também, 
contra as empresas ou proprietários que infringirem as prescrições deste 
artigo.
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valor correspondente 100 (cem) Unidades Fiscais do Estado de São 
Paulo - UFESP.

 Art. 208. A aplicação da multa não desobriga o infrator do cumprimento 
da exigência a que estiver sujeito.

 Art. 209. O embargo será aplicado conforme o disposto no artigo 109 
desta Lei. 

 Art. 210. Sem prejuízo das sanções estipuladas neste capítulo, o empre-
endimento inicialmente destinado a Habitação de Interesse Social - HIS, 
que perder essa característica durante a obra ou na destinação de suas 
unidades habitacionais, deverá recolher ao Fundo Municipal de Desen-
volvimento Urbano - FMDU os valores correspondentes a todas as taxas 
e tributos que não foram cobrados pelo Município, acrescidos de uma 
multa de 20%, além do valor correspondente a 10 (dez) Unidades Fis-
cais do Estado de São Paulo - UFESP vigente a data da aferição, ou 
outro índice fiscal que venha a substituí-la, por metro quadrado de área 
construída por conta das excepcionalidades construtivas concedidas ex-
clusivamente às habitações de interesse social.

 §1º Realizada a aferição pela Secretaria de Habitação e Desenvolvi-
mento Urbano - SHDU, verificando-se que o atendimento das famílias 
inscritas no Cadastro Habitacional do Município foi parcial, ficará o em-
preendedor obrigado a recolher aos cofres públicos todos os tributos, 
taxas e penalidades conforme previsto no caput deste artigo, propor-
cionalmente ao número de unidades comercializadas no livre mercado.

 § 2º Excepcionalmente, na hipótese de comprovação de que houve ofer-
ta a todos os inscritos no Cadastro Habitacional do Município, contudo, 
sem terem sido comercializadas todas as unidades a este público, have-
rá uma redução proporcional das penalidades, e o empreendimento de-
verá recolher ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU 
os valores correspondentes a todas as taxas e tributos que não foram 
cobrados pelo Município, acrescidos de uma multa de 20% (vinte por 
cento), além do valor correspondente a 1 (uma) Unidade Fiscal do Es-
tado de São Paulo - UFESP vigente a data da aferição, ou outro índice 
fiscal que venha a substituí-la, por metro quadrado de área construída 
por conta das excepcionalidades construtivas concedidas exclusivamen-
te às habitações de interesse social, proporcionalmente ao número de 
unidades comercializadas no livre mercado.

 § 3º A aplicação dos valores decorrentes das penalidades previstas nes-
te artigo deverá observar as proporções previstas no §4º do artigo 173 
desta Lei. 

 § 4º Por atendimento das famílias inscritas entende-se a comercializa-
ção da unidade habitacional ao titular e/ou coparticipante que mantenha 
inscrição ativa no Cadastro Habitacional do Município. 

 § 5º Por oferta aos inscritos compreendem-se todas as medidas para 
oferecimento das unidades habitacionais, conforme estabelecido na Lei 
específica do empreendimento e respectivo Termo de Compromisso fir-
mado com a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano.

 TÍTULO VI
 DO ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - EIV

 Art. 211. Obedecidas as diretrizes estabelecidas no Plano Diretor de De-
senvolvimento Integrado do Município de Americana - PDDI, o Estudo de 
Impacto de Vizinhança - EIV constitui-se no instrumento de diagnóstico 
e prognóstico das atividades quanto ao seu impacto, considerada a pos-
sibilidade de alterações significativas no ambiente natural ou construído, 
bem como no seu entorno, vizinhança e localização. 

 Art. 212. O Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV será obrigatório para 
as operações urbanas consorciadas e para as atividades apontadas 
no rol constante da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - 
CNAE, enquadradas em cada zoneamento por decreto municipal.

 § 1º Para os efeitos desta Lei, considera-se rol da Classificação Na-
cional de Atividades Econômicas - CNAE e as subclasses para uso da 
Administração Pública, com a estrutura detalhada e notas explicativas, 
o oficialmente editado pela Comissão Nacional de Classificação - CON-
CLA, subordinada ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 
IBGE, vinculado ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

 § 2º A pedido do interessado, a dispensa de apresentação do Estudo de 
Impacto de Vizinhança - EIV para ampliações poderá ser aceita ou não, 
após análise e manifestação devidamente fundamentada, técnica ou le-
galmente, pela Secretaria de Meio Ambiente, diante da apresentação 
das informações solicitadas no Anexo VIII desta Lei.

 Art. 201. As multas aplicáveis a profissional ou empresa responsável por 
projeto ou plano de parcelamento e pela execução das obras e serviços, 
decorrentes do empreendimento, corresponderá ao valor de 100 (cem) 
Unidades Fiscais do Estado de São Paulo - UFESP, quando a infração 
constituir-se em adulteração do projeto aprovado.

 Art. 202. As multas aplicáveis, simultaneamente, a profissionais, empre-
sas responsáveis e proprietários, serão as seguintes:

 I - valor correspondente a 500 (quinhentas) Unidades Fiscais do Estado 
de São Paulo - UFESP, pela execução de serviços ou obras, decorrentes 
do empreendimento, sem o alvará, ou em desacordo com o projeto ou 
plano aprovado;

 II - valor correspondente a 500 (quinhentas) Unidades Fiscais do Estado 
de São Paulo - UFESP, pelo não cumprimento de intimação recebida ou 
publicada em edital.

 Art. 203. No caso de reincidência as multas serão aplicadas em dobro.

 Parágrafo único. Para efeitos desta Lei, considera-se reincidência a re-
petição de infração a um mesmo dispositivo pelo mesmo infrator, depois 
de decorrido o prazo legal para apresentação de defesa ou recurso ad-
ministrativo, relativamente à decisão de procedência da infração anterior.

 Art. 204. A aplicação da multa não desobriga o infrator do cumprimento 
da exigência a que estiver sujeito.

 Parágrafo único. Os recursos provenientes das multas estipuladas nos 
artigos 201, 202, 203 e 207 desta Lei, serão destinados ao Fundo Muni-
cipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU, cuja aplicação dos recursos 
deverá observar as mesmas proporções previstas nas alíneas do §4º do 
art. 173 desta Lei.

 Art. 205. O embargo de obra ou serviço será aplicado:

 I - quando estiverem sendo executados serviços ou obras referentes ao 
empreendimento, sem o respectivo alvará;

 II - quando estiverem sendo executados serviços ou obras referentes 
ao empreendimento em desacordo com o projeto aprovado e não for 
atendida a intimação da Prefeitura, referente ao cumprimento de dispo-
sitivos desta Lei.

 III - quando descumprirem o Termo de Compromisso ou Lei Específica 
no caso de Habitação de Interesse Social (HIS);

 § 1º Além da notificação de embargo pelos órgãos competentes da Pre-
feitura, poderão ser publicados editais ou comunicados para conheci-
mento de terceiros.

 § 2º Os serviços ou obras que forem embargados deverão ser imedia-
tamente paralisados, admitindo-se apenas a execução de serviços que 
garantam a segurança durante o período de paralisação.

 § 3º Para assegurar a paralisação dos serviços ou obras embargadas a 
Prefeitura poderá, se for o caso, requisitar força policial observando-se 
os requisitos legais.

 § 4º O embargo somente será levantado depois de sanadas as irregu-
laridades que o motivaram e mediante requerimento do interessado, di-
rigido ao Prefeito Municipal, devidamente acompanhado dos respectivos 
comprovantes do pagamento das multas devidas, ou após o deferimento 
do recurso eventualmente interposto.

 § 5º O levantamento do embargo somente será possível após a corre-
ção ou eliminação do que tiver sido executado em desacordo com os 
dispositivos desta Lei.

 § 6º Os serviços ou obras embargados deverão ter sua regularização 
iniciada dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da la-
vratura do auto, ou, no caso de interposição de recurso, após a decisão 
do mesmo, sob pena de serem executados pela própria Prefeitura, a 
expensas do infrator.

 § 7º As despesas efetuadas pela Prefeitura na forma do previsto ao 
parágrafo anterior serão cobradas ao infrator com um acréscimo de 20% 
(vinte por cento) a título de taxa de administração.

 Art. 206. Para as atividades sob fiscalização da Unidade de Vigilância 
em Saúde, aplicar-se-ão as disposições penais previstas no Código Sa-
nitário Estadual, inclusive quanto aos agentes e ritos.

 Art. 207. Nas infrações às normas desta Lei, para as quais não tenha 
sido prevista penalidade específica, será aplicada ao infrator multa em 
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 § 3º Os empreendimentos previstos nesta Lei, com projetos modificató-
rios, mudança de uso ou acréscimo superior a 20% (vinte por cento) do 
total da área construída existente, ou de reforma com aumento de área 
superior a 20% (vinte por cento) do total de área construída existente, 
estarão sujeitos à apresentação do Estudo de Impacto de Vizinhança - 
EIV.

 Art. 213. O Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV deverá, obrigatoria-
mente, contemplar em seus diagnósticos e prognósticos o impacto da 
atividade no meio físico, biológico e socioeconômico, considerando-se 
a situação do momento anterior à instalação da atividade e ainda as 
projeções para os períodos de implantação e operação, relativamente 
aos seguintes quesitos:

 I - adensamento populacional; 

 II - uso do solo;

 III - valorização imobiliária; 

 IV - áreas de interesse histórico, cultural, paisagístico e ambiental; 

 V - equipamentos públicos urbanos, incluindo-se o consumo de água e 
de energia elétrica, bem como a geração de resíduos sólidos, líquidos, 
gasosos e, ainda, as capacidades de vazão das redes de escoamento 
de águas pluviais e de esgotos sanitários, bem como das estações de 
tratamento de esgotos; 

 VI - equipamentos públicos comunitários; 

 VII - sistema viário e transportes, incluindo-se o tráfego gerado, a aces-
sibilidade, as condições e vagas de carga, descarga, estacionamento, 
embarque e desembarque; 

 VIII - emissão de ruídos e sons;

 IX - qualidade do ar; 

 X - qualidade da água; 

 XI - ventilação e iluminação; 

 XII - vibração; 

 XIII - periculosidade; 

 XIV - riscos ambientais;

 XV - impacto socioeconômico na população residente ou atuante no 
entorno, vizinhança ou localização. 

 § 1º O Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV deverá ser elaborado por 
equipe multidisciplinar e subscrito por responsável técnico, legalmente 
habilitado cadastrado na Prefeitura Municipal, o qual se responsabilizará 
pelas informações, resultados e conclusões apresentadas.

 § 2º O Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV deverá ser apresentado 
em forma digital, acompanhado de duas cópias impressas, com a carac-
terização da atividade e informações necessárias à análise técnica de 
sua adequação às condições locais, bem como das alternativas tecnoló-
gicas de equipamentos públicos urbanos, contendo:

 I - no mínimo: 

 a) apresentação; 

 b) síntese dos objetivos e características físicas e operacionais da ati-
vidade; 

 c) identificação, localização e descrição das principais vias de circulação 
adjacentes à atividade, em escala adequada; 

 d) delimitação da área de vizinhança sob influência da atividade com 
justificativa e descrição da mesma; 

 e) diagnóstico da área de vizinhança com: 

 1. relatório de impactos contemplando pelo menos o adensamento po-
pulacional, vegetação, arborização e equipamentos públicos urbanos; 

 2. identificação e avaliação dos impactos na área de vizinhança durante 
as fases de construção, implantação e operação ou funcionamento da 
atividade; 

 3. impactos socioeconômicos na população, residente ou atuante, no 
entorno, vizinhança ou localização;

 f) identificação e valoração dos impactos, positivos e negativos, nas 

áreas que direta e indiretamente são afetadas pela atividade, com elabo-
ração da respectiva matriz de impactos ambientais; 

 g) impactos sobre recursos hídricos superficiais e subterrâneos;

 h) impactos de permeabilidade; 

 II - quando for o caso:

 a) valorização imobiliária; 

 b) áreas de interesse histórico, cultural, paisagístico e ambiental; 

 c) equipamentos públicos urbanos, incluindo-se o consumo de água, 
energia elétrica, bem como a geração de resíduos sólidos, líquidos, ga-
sosos, as capacidades de vazão das redes de escoamento de águas 
pluviais e de esgotos sanitários, bem como das estações de tratamento 
de esgotos; 

 d) equipamentos públicos comunitários; 

 e) emissão de ruídos e sons; 

 f) qualidade do ar; 

 g) qualidade da água; 

 h) ventilação e iluminação; 

 i) vibração; 

 j) periculosidade quanto à inflamabilidade e explosão.

 § 3º O Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV será apresentado sob 
a forma de relatório elaborado em linguagem acessível à comunidade 
em geral, devendo ser acompanhado de instrumentos tecnológicos que 
propiciem simulações e demais meios necessários à adequada compre-
ensão de seu conteúdo, bem como a verificação dos reflexos do em-
preendimento na vizinhança, considerando seus impactos negativos e 
positivos. 

 § 4º Os responsáveis pela elaboração do Estudo de Impacto de Vizi-
nhança - EIV poderão incluir outros aspectos não relacionados na lei, 
sempre que forem considerados relevantes para análise do mesmo. 

 § 5º O Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV deverá indicar as even-
tuais medidas mitigadoras ou compensatórias para os impactos da ativi-
dade, com justificativas e a descrição dos efeitos desejados, que serão 
aplicados a expensas do empreendedor, conforme especificações tec-
nicamente fundamentadas pela administração municipal, bem como os 
procedimentos e medidas necessárias à compatibilização dos interesses 
do ambiente do seu entorno, vizinhança ou localização.

 § 6º A prefeitura poderá solicitar medidas compensatórias, proporcionais 
ao tamanho do empreendimento, sempre na mesma área de planeja-
mento do município, devendo justificar mediante laudo formulado pelas 
equipes técnicas das secretarias responsáveis pela análise do EIV.

 § 7º O interessado deverá apresentar as informações solicitadas no 
Anexo VIII desta Lei, juntamente com o Estudo de Impacto de Vizinhan-
ça - EIV, cabendo ao Poder Executivo, quando necessário, solicitar no-
vas informações.

 §8º Em caso de empreendimentos de interesse social desenvolvidos por 
entes públicos ou ainda de iniciativa de entidades sem fins lucrativos, 
autorizadas por lei, que atuem nesta área e estejam estabelecidas no 
Município, poderá ser realizada parceria público privada com a muni-
cipalidade, visando a elaboração do Estudo de Impacto de Vizinhança.

 Art. 214. Quando forem solicitados esclarecimentos ou complementa-
ção, o prazo concedido será de 30 (trinta) dias, até que o pedido seja 
devidamente atendido.

 Parágrafo único. Findo o prazo estabelecido no caput deste artigo, o 
projeto será indeferido, salvo quando for julgado pertinente pedido de 
prorrogação.

 Art. 215. Para eliminar ou minimizar os impactos a serem gerados pela 
atividade ou pelo empreendimento, o Poder Executivo deverá exigir do 
responsável a execução de melhorias nos equipamentos públicos urba-
nos ou equipamentos públicos comunitários localizados na área de influ-
ência do empreendimento, ou em distância superior quando se tratar de 
melhorias no saneamento básico, desde que tenha relação direta com a 
região impactada.

 Parágrafo único. As medidas compensatórias serão efetuadas a expen-
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sas do empreendedor no Município conforme parecer emitido pela Secretaria do Meio Ambiente. 

 Art. 216. As ações necessárias de mitigação, recuperação, compensação ou compatibilidade para a perfeita realização da atividade ficarão a cargo 
dos respectivos responsáveis, devendo para isso firmarem termo de compromisso.

 Art. 217. Quando necessária a adoção de medidas minimizadoras, mitigadoras ou compensatórias, ou mesmo a execução de equipamentos pú-
blicos urbanos ou comunitários, previstos nesta Lei, os responsáveis pela atividade deverão apresentar cronograma de execução e garantias de 
sua implementação, representadas por caução em imóveis, depósito em dinheiro, fiança bancária, carta de crédito, cédula de crédito comercial ou 
seguro garantia em favor da Prefeitura Municipal de Americana, em valor suficiente para suportar o custo real dessas medidas, previstas e oriundas 
do Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV apresentado. 

 § 1º O não cumprimento ou a interrupção do cronograma ensejará, além da execução da caução, a aplicação de multa de 10% (dez por cento) 
calculada sobre o valor previsto para as realizações não cumpridas e, se for o caso, o cancelamento da certidão de aceitação do Estudo de Impacto 
de Vizinhança - EIV, após deliberação fundamentada da Secretaria de Meio Ambiente, ouvidas, se necessário, as demais secretarias envolvidas. 

 § 2º A execução da caução será feita mediante justificativas técnicas ou legais, na hipótese de não ser cumprido o cronograma estabelecido ou 
no caso de ocorrer a interrupção da implementação das medidas minimizadoras, mitigadoras ou compensatórias, ou mesmo da não execução de 
equipamentos públicos urbanos ou comunitários.

 Art. 218. A análise do Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV será efetuada, preliminarmente, pela Secretaria de Meio Ambiente, que solicitará a 
participação das secretarias envolvidas para manifestação e deliberação. 

 § 1º O Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV deverá estar acessível ao público para conhecimento e consulta durante o período de 30 (trinta) dias, 
ressalvado o resguardo de matéria pertinente ao sigilo industrial, quando expressamente caracterizada e reconhecida, a pedido do interessado.

 § 2º O prazo estipulado no parágrafo anterior será contado a partir da publicação, em órgão de imprensa oficial do Município, de edital informando 
a disponibilidade do Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV para consulta dos interessados, informando:

 I - tipo de atividade pretendida à instalação;

 II - localização do imóvel ou área objeto de estudo;

 III - setor da Prefeitura Municipal onde estará disponível o Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV para consulta, e seu respectivo horário de aten-
dimento.

 § 3º A Secretaria de Meio Ambiente disponibilizará a versão do Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV em meio digital, no sítio oficial da Prefeitura 
Municipal, na rede mundial de computadores.

 § 4º O empreendedor deverá publicar, a suas expensas, em jornal local e regional, na forma de nota ou de edital, informação que apresentou o 
Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV para análise.

 § 5º Para fins de solicitação de audiência pública, considera-se como área afetada a área em torno do empreendimento, abrangendo uma faixa en-
voltória de 500 m (quinhentos metros) ou aquela definida no Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV como área de influência, devendo a solicitação 
partir da Secretaria de Meio Ambiente, se entender necessário, ou ser formulada mediante abaixo-assinado que contenha nome e assinatura de no 
mínimo 100 (cem) pessoas que residam ou trabalhem na área afetada, além do nome e endereço do representante indicado pelo grupo. 

 § 6º As despesas com a convocação e realização das audiências públicas correrão a expensas do empreendedor.

 Art. 219. Concluída a análise do Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV, a Secretaria de Meio Ambiente expedirá certidão com a deliberação, devi-
damente fundamentada, assinalando, quando for o caso, o prazo de validade, e dando publicidade ao documento emitido. 

 § 1º Se na certidão expedida pela Secretaria de Meio Ambiente forem estabelecidas condições de aceitação do Estudo de Impacto de Vizinhança 
- EIV, o alvará de utilização ou o “habite-se” somente será concedido após a emissão, pelo referido órgão, de certidão de conclusão e atendimento 
das condições impostas.

 § 2º No caso de o Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV ser apresentado para fins de obtenção de licenças prévia, de instalação, de operação e 
de funcionamento, as exigências ou condicionantes impostas pelo Poder Público deverão ser atendidas pelo interessado previamente à emissão da 
referida licença.

 § 3º Emitida a certidão de conclusão prevista no parágrafo anterior, o Poder Executivo editará decreto de liberação da caução apresentada para a 
garantia das condições do Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV.

 TÍTULO VII
 DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

 Art. 220. Fica o Poder Executivo autorizado a adotar todas as providências, bem como a aplicar os procedimentos necessários para a viabilização, 
no âmbito do Município de Americana, dos programas de regularização fundiária de que trata a Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017.

 Art. 221. Os processos administrativos ainda sem despachos decisórios, protocolados em data anterior a da vigência desta Lei, serão decididos de 
acordo com a legislação anterior, salvo se a atual for mais benéfica ao particular.

 Art. 222. O artigo 43 e o inciso III do artigo 107, da Lei nº 5.997, de 22 de dezembro de 2016, passam a vigor com a seguinte redação:

 “Art. 43. A Zona Residencial 1 - ZR1, da Macrozona de Uso Predominante Urbano - MPU, é zona de uso residencial, unifamiliar e multifamiliar, com 
lotes de área mínima de 360,00m2 (trezentos e sessenta metros quadrados), com exigências, admissibilidades e tolerâncias estabelecidas no Plano 
Diretor de Desenvolvimento Físico e Urbanístico do Município de Americana.” 

 “Art. 107. ..................................................................................................
 III - para IA maior do que 3,0 (três) até 4 (quatro) temos: Voo = 0,5 x Vv;”

 Art. 223. Ficam revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei n° 5.998, de 22 de dezembro de 2016.

 Art. 224. Esta Lei entra em vigor após decorridos 60 (sessenta) dias de sua publicação.

 Prefeitura Municipal de Americana, aos 21 de dezembro de 2018.

 Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.

 Ref. Prot. PMA nº 26.755/2018.
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LEI Nº 6.254, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018.

Autor do Projeto de Lei C. M. nº 155/2018 – Poder 
Executivo – Omar Najar.  

“Dispõe sobre autorização para abertura de crédito 
adicional especial; altera os anexos que especifica das 
Leis nº 6.033, de 3 de julho de 2017, e nº 6.037, de 11 
de julho de 2017, e dá outras providências.” 

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

Art. 1º  Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, na Secretaria de Fazenda, crédito adicional especial 
no valor de R$ 8.292.779,00 (oito milhões, duzentos e noventa e dois mil, setecentos e setenta e nove reais), 
conforme a seguir discriminado: 

01 – Órgão – Câmara Municipal de Americana 
01.02 – Unidade Orçamentária – Diretoria 
01.02.00 – Unidade Executora – Diretoria 

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$
   
3.3.90.40.01.031.022.002 01 Serviços de Tecnologia da Informação e 

Comunicação – Pessoa Jurídica 
500.000,00

   
3.1.90.92.01.031.022.006 01 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00
   
  Total da Unidade 501.000,00
   
  Total do Órgão 501.000,00

02 – Órgão – Prefeitura Municipal de Americana 
02.02 – Unidade Orçamentária – Gabinete do Prefeito

02.02.01 – Unidade Executora – Gabinete e Dependências 

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$
   
3.3.90.40.04.122.062.007 01 Serviços de Tecnologia da Informação e 

Comunicação – Pessoa Jurídica 
500,00

    
  Total da Unidade 500,00
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02.02.02 – Unidade Executora – Fundo Social de Solidariedade 

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$
3.3.90.40.08.244.072.009 01 Serviços de Tecnologia da Informação e 

Comunicação – Pessoa Jurídica 
1.624,00

  Total da Unidade 1.624,00

02.03 – Unidade Orçamentária – Secretaria de Negócios Jurídicos 
02.03.01 – Unidade Executora – Gabinete e Dependências 

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$
   
3.3.90.40.04.122.082.010 01 Serviços de Tecnologia da Informação e 

Comunicação – Pessoa Jurídica 
287.000,00

    
  Total da Unidade 287.000,00

02.04 – Unidade Orçamentária – Secretaria de Governo 
02.04.01 – Unidade Executora – Gabinete e Dependências 

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$
   
3.3.90.40.04.131.102.012 01 Serviços de Tecnologia da Informação e 

Comunicação – Pessoa Jurídica 
500,00

    
  Total da Unidade 500,00

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

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$
   
3.3.90.40.04.122.132.015 01 Serviços de Tecnologia da Informação e 

Comunicação – Pessoa Jurídica 
499.022,00

   
3.3.90.40.04.126.142.016 01 Serviços de Tecnologia da Informação e 

Comunicação – Pessoa Jurídica 
141.231,00

   
  Total da Unidade 640.253,00
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02.06 – Unidade Orçamentária – Secretaria de Fazenda 
02.06.01 – Unidade Executora – Gabinete e Dependências 

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$
   
3.3.90.40.04.123.152.017 01 Serviços de Tecnologia da Informação e 

Comunicação – Pessoa Jurídica 
883.018,00

    
  Total da Unidade 883.018,00

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

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$
3.3.90.40.04.121.192.020 01 Serviços de Tecnologia da Informação e 

Comunicação – Pessoa Jurídica 
500,00

  Total da Unidade 500,00

02.08 – Unidade Orçamentária – Secretaria de Cultura e Turismo 
02.08.01 – Unidade Executora – Gabinete e Dependências 

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$
   
3.3.90.40.04.122.252.028 01 Serviços de Tecnologia da Informação e 

Comunicação – Pessoa Jurídica 
500,00

    
  Total da Unidade 500,00

02.08.02 – Unidade Executora – Cultura 

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$
   
3.3.90.40.13.392.262.029 01 Serviços de Tecnologia da Informação e 

Comunicação – Pessoa Jurídica 
1.377,00

    
  Total da Unidade 1.377,00

02.09 – Unidade Orçamentária – Secretaria de Educação 
02.09.02 – Unidade Executora – Ensino Fundamental 

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$
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3.3.90.40.12.361.352.040 05 Serviços de Tecnologia da Informação e 

Comunicação – Pessoa Jurídica 
87.809,00

    
  Total da Unidade 87.809,00

02.09.03 – Unidade Executora – Educação Infantil 

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$
    

4.4.90.51.12.365.961.040 01 Obras e Instalações 250,00
4.4.90.51.12.365.961.040 05 Obras e Instalações 250,00
3.1.90.92.12.365.962.006 01 Despesas de Exercícios Anteriores 125,00
3.1.91.92.12.365.962.006 01 Despesas de Exercícios Anteriores – Intra-

Orçamentário 
125,00

3.3.50.92.12.365.962.006 01 Despesas de Exercícios Anteriores 125,00
3.3.90.92.12.365.962.006 01 Despesas de Exercícios Anteriores 125,00
3.3.91.92.12.365.962.006 01 Despesas de Exercícios Anteriores – Intra-

Orçamentário 
125,00

4.4.90.92.12.365.962.006 01 Despesas de Exercícios Anteriores 125,00
3.3.50.39.12.365.962.117 01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 

Jurídica 
250,00

3.3.50.43.12.365.962.117 01 Subvenções Sociais 100,00
3.3.50.43.12.365.962.117 05 Subvenções Sociais 25.000,00
3.1.90.11.12.365.962.118 01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal 

Civil 
650.000,00

3.1.90.13.12.365.962.118 01 Obrigações Patronais 375.000,00
3.1.90.16.12.365.962.118 01 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 2.500,00
3.1.90.94.12.365.962.118 01 Indenizações e Restituições Trabalhistas 50.000,00
3.1.91.13.12.365.962.118 01 Obrigações Patronais – Intra-Orçamentária 75.000,00
3.3.90.30.12.365.962.118 01 Material de Consumo 50,00
3.3.90.30.12.365.962.118 05 Material de Consumo 50.000,00
3.3.90.34.12.365.962.118 01 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de 

Contratos de Terceirização 
2.500,00

3.3.90.36.12.365.962.118 01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Física 

250,00

3.3.90.39.12.365.962.118 01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica 

5.000,00

3.3.90.39.12.365.962.118 05 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica 

250,00

3.3.90.40.12.365.962.118 05 Serviços de Tecnologia da Informação e 84.685,00
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02.06 – Unidade Orçamentária – Secretaria de Fazenda 
02.06.01 – Unidade Executora – Gabinete e Dependências 

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$
   
3.3.90.40.04.123.152.017 01 Serviços de Tecnologia da Informação e 

Comunicação – Pessoa Jurídica 
883.018,00

    
  Total da Unidade 883.018,00

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

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$
3.3.90.40.04.121.192.020 01 Serviços de Tecnologia da Informação e 

Comunicação – Pessoa Jurídica 
500,00

  Total da Unidade 500,00

02.08 – Unidade Orçamentária – Secretaria de Cultura e Turismo 
02.08.01 – Unidade Executora – Gabinete e Dependências 

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$
   
3.3.90.40.04.122.252.028 01 Serviços de Tecnologia da Informação e 

Comunicação – Pessoa Jurídica 
500,00

    
  Total da Unidade 500,00

02.08.02 – Unidade Executora – Cultura 

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$
   
3.3.90.40.13.392.262.029 01 Serviços de Tecnologia da Informação e 

Comunicação – Pessoa Jurídica 
1.377,00

    
  Total da Unidade 1.377,00

02.09 – Unidade Orçamentária – Secretaria de Educação 
02.09.02 – Unidade Executora – Ensino Fundamental 

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$
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3.3.90.40.12.361.352.040 05 Serviços de Tecnologia da Informação e 

Comunicação – Pessoa Jurídica 
87.809,00

    
  Total da Unidade 87.809,00

02.09.03 – Unidade Executora – Educação Infantil 

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$
    

4.4.90.51.12.365.961.040 01 Obras e Instalações 250,00
4.4.90.51.12.365.961.040 05 Obras e Instalações 250,00
3.1.90.92.12.365.962.006 01 Despesas de Exercícios Anteriores 125,00
3.1.91.92.12.365.962.006 01 Despesas de Exercícios Anteriores – Intra-

Orçamentário 
125,00

3.3.50.92.12.365.962.006 01 Despesas de Exercícios Anteriores 125,00
3.3.90.92.12.365.962.006 01 Despesas de Exercícios Anteriores 125,00
3.3.91.92.12.365.962.006 01 Despesas de Exercícios Anteriores – Intra-

Orçamentário 
125,00

4.4.90.92.12.365.962.006 01 Despesas de Exercícios Anteriores 125,00
3.3.50.39.12.365.962.117 01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 

Jurídica 
250,00

3.3.50.43.12.365.962.117 01 Subvenções Sociais 100,00
3.3.50.43.12.365.962.117 05 Subvenções Sociais 25.000,00
3.1.90.11.12.365.962.118 01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal 

Civil 
650.000,00

3.1.90.13.12.365.962.118 01 Obrigações Patronais 375.000,00
3.1.90.16.12.365.962.118 01 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 2.500,00
3.1.90.94.12.365.962.118 01 Indenizações e Restituições Trabalhistas 50.000,00
3.1.91.13.12.365.962.118 01 Obrigações Patronais – Intra-Orçamentária 75.000,00
3.3.90.30.12.365.962.118 01 Material de Consumo 50,00
3.3.90.30.12.365.962.118 05 Material de Consumo 50.000,00
3.3.90.34.12.365.962.118 01 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de 

Contratos de Terceirização 
2.500,00

3.3.90.36.12.365.962.118 01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Física 

250,00

3.3.90.39.12.365.962.118 01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica 

5.000,00

3.3.90.39.12.365.962.118 05 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica 

250,00

3.3.90.40.12.365.962.118 05 Serviços de Tecnologia da Informação e 84.685,00
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Comunicação – Pessoa Jurídica 
3.3.90.46.12.365.962.118 01 Auxílio Alimentação 250,00
3.3.90.49.12.365.962.118 01 Auxílio Transporte 15.000,00
3.3.91.39.12.365.962.118 01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 

Jurídica – Intra-Orçamentário 
5,00

3.3.91.97.12.365.962.118 01 Aporte Para Cobertura do Déficit Atuarial 
do RPPS 

50.000,00

4.4.90.52.12.365.962.118 01 Equipamentos e Material Permanente 5,00
4.4.90.52.12.365.962.118 05 Equipamentos e Material Permanente 250,00
4.4.90.51.12.365.971.041 01 Obras e Instalações 250,00
4.4.90.51.12.365.971.041 05 Obras e Instalações 250,00
3.1.90.92.12.365.972.006 01 Despesas de Exercícios Anteriores 125,00
3.1.91.92.12.365.972.006 01 Despesas de Exercícios Anteriores – Intra-

Orçamentário 
125,00

3.3.50.92.12.365.972.006 01 Despesas de Exercícios Anteriores 125,00
3.3.90.92.12.365.972.006 01 Despesas de Exercícios Anteriores 125,00
3.3.91.92.12.365.972.006 01 Despesas de Exercícios Anteriores – Intra-

Orçamentário 
125,00

4.4.90.92.12.365.972.006 01 Despesas de Exercícios Anteriores 125,00
3.3.50.39.12.365.972.119 01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 

Jurídica 
250,00

3.3.50.43.12.365.972.119 01 Subvenções Sociais 100,00
3.3.50.43.12.365.972.119 05 Subvenções Sociais 25.000,00
3.1.90.11.12.365.972.120 01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal 

Civil 
650.000,00

3.1.90.13.12.365.972.120 01 Obrigações Patronais 375.000,00
3.1.90.16.12.365.972.120 01 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 2.500,00
3.1.90.94.12.365.972.120 01 Indenizações e Restituições Trabalhistas 50.000,00
3.1.91.13.12.365.972.120 01 Obrigações Patronais – Intra-Orçamentária 75.000,00
3.3.90.30.12.365.972.120 01 Material de Consumo 50,00
3.3.90.30.12.365.972.120 05 Material de Consumo 50.000,00
3.3.90.34.12.365.972.120 01 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de 

Contratos de Terceirização 
2.500,00

3.3.90.36.12.365.972.120 01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Física 

250,00

3.3.90.39.12.365.972.120 01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica 

5.000,00

3.3.90.39.12.365.972.120 05 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica 

250,00

3.3.90.46.12.365.972.120 01 Auxílio Alimentação 250,00
3.3.90.49.12.365.972.120 01 Auxílio Transporte 15.000,00
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3.3.50.39.12.365.992.125 02 Outros Serviços de Terceiro – Pessoa 
Jurídica 

75,00

3.3.50.43.12.365.992.125 02 Subvenções Sociais 75,00
3.1.90.11.12.365.992.126 02 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal 

Civil 
10.000,00

3.1.90.13.12.365.992.126 02 Obrigações Patronais 350.000,00
3.1.90.16.12.365.992.126 02 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 10.000,00
3.1.90.94.12.365.992.126 02 Indenizações e Restituições Trabalhistas 50.000,00
3.1.91.13.12.365.992.126 02 Obrigações Patronais – Intra-Orçamentário 250,00
3.3.91.97.12.365.992.126 02 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial 

do RPPS 
250,00

3.1.90.11.12.365.992.127 02 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal 
Civil 

50,00

3.1.90.13.12.365.992.127 02 Obrigações Patronais 50,00
3.1.90.16.12.365.992.127 02 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 50,00
3.1.90.94.12.365.992.127 02 Indenizações e Restituições Trabalhistas 50,00
3.1.91.13.12.365.992.127 02 Obrigações Patronais – Intra-Orçamentário 250,00
3.3.91.97.12.365.992.127 02 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial 

do RPPS 
250,00

3.3.90.14.12.365.992.128 02 Diárias – Pessoal Civil 125,00
3.3.90.30.12.365.992.128 02 Material de Consumo 125,00
3.3.90.36.12.365.992.128 02 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 

Física 
250,00

3.3.90.39.12.365.992.128 02 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica 

250,00

4.4.90.52.12.365.992.128 02 Equipamentos e Material Permanente 125,00
   
  Total da Unidade 844.700,00

02.10 – Unidade Orçamentária – Secretaria de Esportes 
02.10.01 – Unidade Executora – Gabinete e Dependências 

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$
   
3.3.90.40.27.812.422.054 01 Serviços de Tecnologia da Informação e 

Comunicação – Pessoa Jurídica 
500,00

    
  Total da Unidade 500,00

02.11 – Unidade Orçamentária – Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano 
02.11.01 – Unidade Executora – Gabinete e Dependências 
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3.3.91.39.12.365.972.120 01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica – Intra-Orçamentário 

5,00

3.3.91.97.12.365.972.120 01 Aporte Para Cobertura do Déficit Atuarial 
do RPPS 

50.000,00

4.4.90.52.12.365.972.120 01 Equipamentos e Material Permanente 5,00
4.4.90.52.12.365.972.120 05 Equipamentos e Material Permanente 250,00
   
  Total da Unidade 2.690.005,00

02.09.04 – Unidade Executora – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$
   
4.4.90.51.12.365.981.042 02 Obras e Instalações 125,00
3.3.50.39.12.365.982.121 02 Outros Serviços de Terceiro – Pessoa 

Jurídica 
75,00

3.3.50.43.12.365.982.121 02 Subvenções Sociais 75,00
3.1.90.11.12.365.982.122 02 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal 

Civil 
10.000,00

3.1.90.13.12.365.982.122 02 Obrigações Patronais 350.000,00
3.1.90.16.12.365.982.122 02 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 10.000,00
3.1.90.94.12.365.982.122 02 Indenizações e Restituições Trabalhistas 50.000,00
3.1.91.13.12.365.982.122 02 Obrigações Patronais – Intra-Orçamentário 250,00
3.3.91.97.12.365.982.122 02 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial 

do RPPS 
250,00

3.1.90.11.12.365.982.123 02 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal 
Civil 

50,00

3.1.90.13.12.365.982.123 02 Obrigações Patronais 50,00
3.1.90.16.12.365.982.123 02 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 50,00
3.1.90.94.12.365.982.123 02 Indenizações e Restituições Trabalhistas 50,00
3.1.91.13.12.365.982.123 02 Obrigações Patronais – Intra-Orçamentário 250,00
3.3.91.97.12.365.982.123 02 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial 

do RPPS 
250,00

3.3.90.14.12.365.982.124 02 Diárias – Pessoal Civil 125,00
3.3.90.30.12.365.982.124 02 Material de Consumo 125,00
3.3.90.36.12.365.982.124 02 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 

Física 
250,00

3.3.90.39.12.365.982.124 02 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica 

250,00

4.4.90.52.12.365.982.124 02 Equipamentos e Material Permanente 125,00
4.4.90.51.12.365.991.043 02 Obras e Instalações 125,00
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3.3.50.39.12.365.992.125 02 Outros Serviços de Terceiro – Pessoa 
Jurídica 

75,00

3.3.50.43.12.365.992.125 02 Subvenções Sociais 75,00
3.1.90.11.12.365.992.126 02 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal 

Civil 
10.000,00

3.1.90.13.12.365.992.126 02 Obrigações Patronais 350.000,00
3.1.90.16.12.365.992.126 02 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 10.000,00
3.1.90.94.12.365.992.126 02 Indenizações e Restituições Trabalhistas 50.000,00
3.1.91.13.12.365.992.126 02 Obrigações Patronais – Intra-Orçamentário 250,00
3.3.91.97.12.365.992.126 02 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial 

do RPPS 
250,00

3.1.90.11.12.365.992.127 02 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal 
Civil 

50,00

3.1.90.13.12.365.992.127 02 Obrigações Patronais 50,00
3.1.90.16.12.365.992.127 02 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 50,00
3.1.90.94.12.365.992.127 02 Indenizações e Restituições Trabalhistas 50,00
3.1.91.13.12.365.992.127 02 Obrigações Patronais – Intra-Orçamentário 250,00
3.3.91.97.12.365.992.127 02 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial 

do RPPS 
250,00

3.3.90.14.12.365.992.128 02 Diárias – Pessoal Civil 125,00
3.3.90.30.12.365.992.128 02 Material de Consumo 125,00
3.3.90.36.12.365.992.128 02 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 

Física 
250,00

3.3.90.39.12.365.992.128 02 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica 

250,00

4.4.90.52.12.365.992.128 02 Equipamentos e Material Permanente 125,00
   
  Total da Unidade 844.700,00

02.10 – Unidade Orçamentária – Secretaria de Esportes 
02.10.01 – Unidade Executora – Gabinete e Dependências 

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$
   
3.3.90.40.27.812.422.054 01 Serviços de Tecnologia da Informação e 

Comunicação – Pessoa Jurídica 
500,00

    
  Total da Unidade 500,00

02.11 – Unidade Orçamentária – Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano 
02.11.01 – Unidade Executora – Gabinete e Dependências 
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Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$
   
3.3.90.40.04.122.442.057 01 Serviços de Tecnologia da Informação e 

Comunicação – Pessoa Jurídica 
500,00

    
  Total da Unidade 500,00

02.12 – Unidade Orçamentária – Secretaria de Meio Ambiente 
02.12.01 – Unidade Executora – Gabinete e Dependências 

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$
   
3.3.90.40.18.541.492.066 01 Serviços de Tecnologia da Informação e 

Comunicação – Pessoa Jurídica 
500,00

    
  Total da Unidade 500,00

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$
   
3.3.90.40.08.244.512.069 01 Serviços de Tecnologia da Informação e 

Comunicação – Pessoa Jurídica 
500,00

    
  Total da Unidade 500,00

02.13.02 – Unidade Executora – Fundo Municipal de Assistência Social 

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$
   
3.3.90.40.08.244.522.071 02 Serviços de Tecnologia da Informação e 

Comunicação – Pessoa Jurídica 
588,00

3.3.90.40.08.244.522.071 05 Serviços de Tecnologia da Informação e 
Comunicação – Pessoa Jurídica 

16.466,00

   
  Total da Unidade 17.054,00

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



60 Diário oficial Americana, sábado, 22 de dezembro de 2018

 
 

Prefe itura Municipal de  Americana 
Estado de  São Paulo 

  
    SECRETARIA DE 

              ADMINISTRAÇÃO 

(Lei 6254/2018 – Página 8/18) 

Avenida Brasil,nº 85 – Centro – Tel. (19) 3475.9030 
CEP – 13465-901 – Americana- SP – e-mail: administração@americana.sp.gov.gov.br 

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$
   
3.3.90.40.04.122.442.057 01 Serviços de Tecnologia da Informação e 

Comunicação – Pessoa Jurídica 
500,00

    
  Total da Unidade 500,00

02.12 – Unidade Orçamentária – Secretaria de Meio Ambiente 
02.12.01 – Unidade Executora – Gabinete e Dependências 

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$
   
3.3.90.40.18.541.492.066 01 Serviços de Tecnologia da Informação e 

Comunicação – Pessoa Jurídica 
500,00

    
  Total da Unidade 500,00

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$
   
3.3.90.40.08.244.512.069 01 Serviços de Tecnologia da Informação e 

Comunicação – Pessoa Jurídica 
500,00

    
  Total da Unidade 500,00

02.13.02 – Unidade Executora – Fundo Municipal de Assistência Social 

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$
   
3.3.90.40.08.244.522.071 02 Serviços de Tecnologia da Informação e 

Comunicação – Pessoa Jurídica 
588,00

3.3.90.40.08.244.522.071 05 Serviços de Tecnologia da Informação e 
Comunicação – Pessoa Jurídica 

16.466,00

   
  Total da Unidade 17.054,00

02.14 – Unidade Orçamentária – Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde 
02.14.01 – Unidade Executora – Gabinete e Dependências 
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Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$
   
3.3.90.40.10.301.582.080 01 Serviços de Tecnologia da Informação e 

Comunicação – Pessoa Jurídica 
500,00

3.3.90.40.10.302.612.084 05 Serviços de Tecnologia da Informação e 
Comunicação – Pessoa Jurídica 

75.149,00

   
  Total da Unidade 75.649,00

02.14.02 – Unidade Executora – Vigilância em Saúde 

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$
   
3.3.90.40.10.305.632.090 05 Serviços de Tecnologia da Informação e 

Comunicação – Pessoa Jurídica 
84.962,00

    
  Total da Unidade 84.962,00

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 – Pessoa Jurídica 
73.845,00

    
  Total da Unidade 73.845,00

02.16 – Unidade Orçamentária – Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 
02.16.01 – Unidade Executora – Gabinete e Dependências 

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$
   
3.3.90.40.04.122.682.095 01 Serviços de Tecnologia da Informação e 

Comunicação – Pessoa Jurídica 
500,00

    
  Total da Unidade 500,00

02.16.07 – Unidade Executora – Fundo Municipal de Trânsito 

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$
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Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$
   
3.3.90.40.10.301.582.080 01 Serviços de Tecnologia da Informação e 

Comunicação – Pessoa Jurídica 
500,00

3.3.90.40.10.302.612.084 05 Serviços de Tecnologia da Informação e 
Comunicação – Pessoa Jurídica 

75.149,00

   
  Total da Unidade 75.649,00

02.14.02 – Unidade Executora – Vigilância em Saúde 

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$
   
3.3.90.40.10.305.632.090 05 Serviços de Tecnologia da Informação e 

Comunicação – Pessoa Jurídica 
84.962,00

    
  Total da Unidade 84.962,00

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 – Pessoa Jurídica 
73.845,00

    
  Total da Unidade 73.845,00

02.16 – Unidade Orçamentária – Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 
02.16.01 – Unidade Executora – Gabinete e Dependências 

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$
   
3.3.90.40.04.122.682.095 01 Serviços de Tecnologia da Informação e 

Comunicação – Pessoa Jurídica 
500,00

    
  Total da Unidade 500,00

02.16.07 – Unidade Executora – Fundo Municipal de Trânsito 

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$

 
 

Prefe itura Municipal de  Americana 
Estado de  São Paulo 

  
    SECRETARIA DE 

              ADMINISTRAÇÃO 

(Lei 6254/2018 – Página 10/18) 

Avenida Brasil,nº 85 – Centro – Tel. (19) 3475.9030 
CEP – 13465-901 – Americana- SP – e-mail: administração@americana.sp.gov.gov.br 

   
3.3.90.40.15.452.832.105 03 Serviços de Tecnologia da Informação e 

Comunicação – Pessoa Jurídica 
2.079.983,00

    
  Total da Unidade 2.079.983,00
   
  Total do Órgão 7.771.779,00

06 – Órgão – Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Americana 
06.20 – Unidade Orçamentária – Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Americana 

06.20.01 – Unidade Executora – Superintendência e Dependências 

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$
   
3.3.90.40.09.122.932.116 04 Serviços de Tecnologia da Informação e 

Comunicação – Pessoa Jurídica 
20.000,00

    
  Total da Unidade 20.000,00
   
  Total do Órgão 20.000,00
   
  Total Geral    

8.292.779,00

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

01 – Órgão – Câmara Municipal de Americana 
01.02 – Unidade Orçamentária – Diretoria 
01.02.00 – Unidade Executora – Diretoria 

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$
   
3.1.91.13.01.031.022.002 01 Obrigações Patronais – Intra-Orçamentário 1.000,00
3.3.90.39.01.031.022.002 01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 

Jurídica 
500.000,00

   
  Total da Unidade 501.000,00
   
  Total do Órgão 501.000,00
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02 – Órgão – Prefeitura Municipal de Americana 
02.02 – Unidade Orçamentária – Gabinete do Prefeito

02.02.01 – Unidade Executora – Gabinete e Dependências 

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$
   
3.3.90.39.04.122.062.007 01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 

Jurídica 
500,00

   
  Total da Unidade 500,00

02.02.02 – Unidade Executora – Fundo Social de Solidariedade 

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$
   
3.3.90.39.08.244.072.009 01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 

Jurídica 
1.624,00

   
  Total da Unidade 1.624,00

02.03 – Unidade Orçamentária – Secretaria de Negócios Jurídicos 
02.03.01 – Unidade Executora – Gabinete e Dependências 

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$
   
3.3.90.39.04.122.082.010 01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 

Jurídica 
287.000,00

   
  Total da Unidade 287.000,00

02.04 – Unidade Orçamentária – Secretaria de Governo 
02.04.01 – Unidade Executora – Gabinete e Dependências 

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$
   
3.3.90.14.04.131.102.012 01 Diárias – Pessoal Civil 500,00
   
  Total da Unidade 500,00

02.05 – Unidade Orçamentária – Secretaria de Administração 
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02 – Órgão – Prefeitura Municipal de Americana 
02.02 – Unidade Orçamentária – Gabinete do Prefeito

02.02.01 – Unidade Executora – Gabinete e Dependências 

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$
   
3.3.90.39.04.122.062.007 01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 

Jurídica 
500,00

   
  Total da Unidade 500,00

02.02.02 – Unidade Executora – Fundo Social de Solidariedade 

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$
   
3.3.90.39.08.244.072.009 01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 

Jurídica 
1.624,00

   
  Total da Unidade 1.624,00

02.03 – Unidade Orçamentária – Secretaria de Negócios Jurídicos 
02.03.01 – Unidade Executora – Gabinete e Dependências 

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$
   
3.3.90.39.04.122.082.010 01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 

Jurídica 
287.000,00

   
  Total da Unidade 287.000,00

02.04 – Unidade Orçamentária – Secretaria de Governo 
02.04.01 – Unidade Executora – Gabinete e Dependências 

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$
   
3.3.90.14.04.131.102.012 01 Diárias – Pessoal Civil 500,00
   
  Total da Unidade 500,00

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

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$
   
3.3.90.39.04.122.132.015 01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 

Jurídica 
499.022,00

3.3.90.39.04.126.142.016 01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica 

141.231,00

   
  Total da Unidade 640.253,00

02.06 – Unidade Orçamentária – Secretaria de Fazenda 
02.06.01 – Unidade Executora – Gabinete e Dependências 

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$
   
3.3.90.39.04.123.152.017 01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 

Jurídica 
883.018,00

   
  Total da Unidade 883.018,00

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

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$
   
3.3.90.30.04.121.192.020 01 Material de Consumo 500,00
   
  Total da Unidade 500,00

02.08 – Unidade Orçamentária – Secretaria de Cultura e Turismo 
02.08.01 – Unidade Executora – Gabinete e Dependências 

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$
   
3.3.90.14.04.122.252.028 01 Diárias – Pessoal Civil 500,00
   
  Total da Unidade 500,00

02.08.02 – Unidade Executora – Cultura 
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02.05.01 – Unidade Executora – Gabinete e Dependências 

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$
   
3.3.90.39.04.122.132.015 01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 

Jurídica 
499.022,00

3.3.90.39.04.126.142.016 01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica 

141.231,00

   
  Total da Unidade 640.253,00

02.06 – Unidade Orçamentária – Secretaria de Fazenda 
02.06.01 – Unidade Executora – Gabinete e Dependências 

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$
   
3.3.90.39.04.123.152.017 01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 

Jurídica 
883.018,00

   
  Total da Unidade 883.018,00

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

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$
   
3.3.90.30.04.121.192.020 01 Material de Consumo 500,00
   
  Total da Unidade 500,00

02.08 – Unidade Orçamentária – Secretaria de Cultura e Turismo 
02.08.01 – Unidade Executora – Gabinete e Dependências 

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$
   
3.3.90.14.04.122.252.028 01 Diárias – Pessoal Civil 500,00
   
  Total da Unidade 500,00

02.08.02 – Unidade Executora – Cultura 
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Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$
   
3.3.90.39.13.392.262.029 01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 

Jurídica 
1.377,00

   
  Total da Unidade 1.377,00

02.09 – Unidade Orçamentária – Secretaria de Educação 
02.09.02 – Unidade Executora – Ensino Fundamental 

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$
   
3.3.90.39.12.361.352.040 05 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 

Jurídica 
87.809,00

   
  Total da Unidade 87.809,00

02.09.03 – Unidade Executora – Educação Infantil 

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$
   
4.4.90.51.12.365.371.015 01 Obras e Instalações 500,00
4.4.90.51.12.365.371.015 05 Obras e Instalações 500,00
3.1.90.92.12.365.372.006 01 Despesas de Exercícios Anteriores 250,00
3.1.91.92.12.365.372.006 01 Despesas de Exercícios Anteriores – Intra-

Orçamentário 
250,00

3.3.50.92.12.365.372.006 01 Despesas de Exercícios Anteriores 250,00
3.3.91.92.12.365.372.006 01 Despesas de Exercícios Anteriores – Intra-

Orçamentário 
500,00

4.4.90.92.12.365.372.006 01 Despesas de Exercícios Anteriores 250,00
3.3.50.39.12.365.372.042 01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 

Jurídica 
500,00

3.3.50.43.12.365.372.042 01 Subvenções Sociais 200,00
3.3.50.43.12.365.372.042 05 Subvenções Sociais 50.000,00
3.1.90.11.12.365.372.043 01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal 

Civil 
1.580.000,00

3.1.90.13.12.365.372.043 01 Obrigações Patronais 750.000,00
3.1.90.16.12.365.372.043 01 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 5.000,00
3.1.90.94.12.365.372.043 01 Indenizações e Restituições Trabalhistas 100.000,00
3.3.90.30.12.365.372.043 01 Material de Consumo 100,00
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3.3.90.30.12.365.372.043 05 Material de Consumo 100.000,00
3.3.90.34.12.365.372.043 01 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de 

Contratos de Terceirização 
5.000,00

3.3.90.36.12.365.372.043 01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Física 

500,00

3.3.90.39.12.365.372.043 01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica 

10.000,00

3.3.90.39.12.365.372.043 05 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica 

85.185,00

3.3.90.46.12.365.372.043 01 Auxílio Alimentação 500,00
3.3.91.39.12.365.372.043 01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 

Jurídica – Intra-Orçamentário 
10,00

4.4.90.52.12.365.372.043 01 Equipamentos e Material Permanente 10,00
4.4.90.52.12.365.372.043 05 Equipamentos e Material Permanente 500,00
   
  Total da Unidade 2.690.005,00

02.09.04 – Unidade Executora – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$
   
4.4.90.51.12.365.411.017 02 Obras e Instalações 250,00
3.3.50.39.12.365.412.049 02 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 

Jurídica 
150,00

3.3.50.43.12.365.412.049 02 Subvenções Sociais 150,00
3.1.90.11.12.365.412.050 02 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal 

Civil 
20.100,00

3.1.90.13.12.365.412.050 02 Obrigações Patronais 700.000,00
3.1.90.16.12.365.412.050 02 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 20.000,00
3.1.90.94.12.365.412.050 02 Indenizações e Restituições Trabalhistas 100.100,00
3.1.91.13.12.365.412.050 02 Obrigações Patronais – Intra-Orçamentário 500,00
3.3.91.97.12.365.412.050 02 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial 

do RPPS 
500,00

3.1.90.13.12.365.412.051 02 Obrigações Patronais 100,00
3.1.90.16.12.365.412.051 02 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 100,00
3.1.91.13.12.365.412.051 02 Obrigações Patronais – Intra-Orçamentário 500,00
3.3.91.97.12.365.412.051 02 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial 

do RPPS 
500,00

3.3.90.14.12.365.412.052 02 Diárias – Pessoal Civil 250,00
3.3.90.30.12.365.412.052 02 Material de Consumo 250,00
3.3.90.36.12.365.412.052 02 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 500,00
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Física 
3.3.90.39.12.365.412.052 02 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 

Jurídica 
500,00

4.4.90.52.12.365.412.052 02 Equipamentos e Material Permanente 250,00
   
  Total da Unidade 844.700,00

02.10 – Unidade Orçamentária – Secretaria de Esportes 
02.10.01 – Unidade Executora – Gabinete e Dependências 

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$
   
3.3.90.39.27.812.422.054 01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 

Jurídica 
500,00

   
  Total da Unidade 500,00

02.11 – Unidade Orçamentária – Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano 
02.11.01 – Unidade Executora – Gabinete e Dependências 

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$
   
3.3.90.39.04.122.442.057 01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 

Jurídica 
500,00

   
  Total da Unidade 500,00

02.12 – Unidade Orçamentária – Secretaria de Meio Ambiente 
 02.12.01 – Unidade Executora – Gabinete e Dependências  

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$
   
3.3.90.39.18.541.492.066 01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 

Jurídica 
500,00

   
  Total da Unidade 500,00

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$
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Física 
3.3.90.39.12.365.412.052 02 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 

Jurídica 
500,00

4.4.90.52.12.365.412.052 02 Equipamentos e Material Permanente 250,00
   
  Total da Unidade 844.700,00

02.10 – Unidade Orçamentária – Secretaria de Esportes 
02.10.01 – Unidade Executora – Gabinete e Dependências 

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$
   
3.3.90.39.27.812.422.054 01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 

Jurídica 
500,00

   
  Total da Unidade 500,00

02.11 – Unidade Orçamentária – Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano 
02.11.01 – Unidade Executora – Gabinete e Dependências 

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$
   
3.3.90.39.04.122.442.057 01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 

Jurídica 
500,00

   
  Total da Unidade 500,00

02.12 – Unidade Orçamentária – Secretaria de Meio Ambiente 
 02.12.01 – Unidade Executora – Gabinete e Dependências  

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$
   
3.3.90.39.18.541.492.066 01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 

Jurídica 
500,00

   
  Total da Unidade 500,00

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$
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3.3.90.30.08.244.512.069 01 Material de Consumo 500,00
   
  Total da Unidade 500,00

02.13.02 – Unidade Executora – Fundo Municipal de Assistência Social 

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$
   
3.3.90.39.08.244.522.071 02 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 

Jurídica 
588,00

3.3.90.39.08.244.522.071 05 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica 

16.466,00

   
  Total da Unidade 17.054,00

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$
   
3.3.90.14.10.301.582.080 01 Diárias – Pessoal Civil 500,00
3.3.90.39.10.302.612.084 05 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 

Jurídica 
75.149,00

   
  Total da Unidade 75.649,00

02.14.02 – Unidade Executora – Vigilância em Saúde 

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$
   
3.3.90.39.10.305.632.090 05 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 

Jurídica 
84.962,00

   
  Total da Unidade 84.962,00

02.14.03 – Unidade Executora – Serviços de Saúde Básica e Preventiva 

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$
   
3.3.90.39.10.301.642.084 05 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 73.845,00
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3.3.90.30.08.244.512.069 01 Material de Consumo 500,00
   
  Total da Unidade 500,00

02.13.02 – Unidade Executora – Fundo Municipal de Assistência Social 

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$
   
3.3.90.39.08.244.522.071 02 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 

Jurídica 
588,00

3.3.90.39.08.244.522.071 05 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica 

16.466,00

   
  Total da Unidade 17.054,00

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$
   
3.3.90.14.10.301.582.080 01 Diárias – Pessoal Civil 500,00
3.3.90.39.10.302.612.084 05 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 

Jurídica 
75.149,00

   
  Total da Unidade 75.649,00

02.14.02 – Unidade Executora – Vigilância em Saúde 

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$
   
3.3.90.39.10.305.632.090 05 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 

Jurídica 
84.962,00

   
  Total da Unidade 84.962,00

02.14.03 – Unidade Executora – Serviços de Saúde Básica e Preventiva 

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$
   
3.3.90.39.10.301.642.084 05 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 73.845,00
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Jurídica 
   
  Total da Unidade 73.845,00

02.16 – Unidade Orçamentária – Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 
02.16.01 – Unidade Executora – Gabinete e Dependências 

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$
   
3.3.90.14.04.122.682.095 01 Diárias – Pessoal Civil 500,00
   
  Total da Unidade 500,00

02.16.07 – Unidade Executora – Fundo Municipal de Trânsito 

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$
   
3.3.90.39.15.452.832.105 03 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 

Jurídica 
2.079.983,00

   
  Total da Unidade 2.079.983,00
   
  Total do Órgão 7.771.779,00

06 – Órgão – Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Americana 
06.20 – Unidade Orçamentária – Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Americana 

06.20.01 – Unidade Executora – Superintendência e Dependências 

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$
   
3.3.90.39.09.122.932.116 04 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 

Jurídica 
20.000,00

   
  Total da Unidade 20.000,00
   
  Total do Órgão 20.000,00
   
  Total Geral 8.292.779,00

Art. 3º  O Anexo II (Planejamento Orçamentário – PPA – Descrição dos Programas 
Governamentais/Metas/Custos) da Lei nº 6.033, de 3 de julho de 2017, passa a vigorar com as alterações 
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Jurídica 
   
  Total da Unidade 73.845,00

02.16 – Unidade Orçamentária – Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 
02.16.01 – Unidade Executora – Gabinete e Dependências 

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$
   
3.3.90.14.04.122.682.095 01 Diárias – Pessoal Civil 500,00
   
  Total da Unidade 500,00

02.16.07 – Unidade Executora – Fundo Municipal de Trânsito 

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$
   
3.3.90.39.15.452.832.105 03 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 

Jurídica 
2.079.983,00

   
  Total da Unidade 2.079.983,00
   
  Total do Órgão 7.771.779,00

06 – Órgão – Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Americana 
06.20 – Unidade Orçamentária – Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Americana 

06.20.01 – Unidade Executora – Superintendência e Dependências 

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$
   
3.3.90.39.09.122.932.116 04 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 

Jurídica 
20.000,00

   
  Total da Unidade 20.000,00
   
  Total do Órgão 20.000,00
   
  Total Geral 8.292.779,00

Art. 3º  O Anexo II (Planejamento Orçamentário – PPA – Descrição dos Programas 
Governamentais/Metas/Custos) da Lei nº 6.033, de 3 de julho de 2017, passa a vigorar com as alterações 
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constantes do “Anexo II (Planejamento Orçamentário – PPA – Descrição dos Programas 
Governamentais/Metas/Custos)”, que acompanha e faz parte integrante da presente Lei.  

Art. 4º  O Anexo III (Planejamento Orçamentário – PPA – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao 
Desenvolvimento do Programa Governamental) da Lei nº 6.033, de 2017, passa a vigorar com as alterações 
constantes do “Anexo III (Planejamento Orçamentário – PPA – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao 
Desenvolvimento do Programa Governamental)”, que acompanha e faz parte integrante da presente Lei.  

Art. 5º  O Anexo V (Planejamento Orçamentário – LDO – Descrição dos Programas 
Governamentais/Metas/Custos) da Lei nº 6.037, de 11 de julho de 2017, passa a vigorar com as alterações 
constantes do “Anexo V (Planejamento Orçamentário – LDO – Descrição dos Programas 
Governamentais/Metas/Custos)”, que acompanha e faz parte integrante da presente Lei.  

Art. 6º  O Anexo VI (Planejamento Orçamentário – LDO – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao 
Desenvolvimento do Programa Governamental) da Lei nº 6.037, de 2017, passa a vigorar com as alterações 
constantes do “Anexo VI (Planejamento Orçamentário – LDO – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao 
Desenvolvimento do Programa Governamental)”, que acompanha e faz parte integrante da presente Lei.  

Art. 7º  Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em 
contrário. 

Prefeitura Municipal de Americana, aos 21 de dezembro de 2018. 

Publicado na mesma data na 
Secretaria de Administração. 

Omar Najar 
Prefeito Municipal 

José Eduardo da Cruz Rodrigues Flores 
 Secretário Municipal de Administração 

Interino 

 Ref. Prot. PMA nº 76.540/2018. 

Alex Niuri Silveira Silva 
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos 

Os anexos referentes a esta Lei encontram-se disponíveis para consulta na Secretaria de Administração.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 
AMERICANA

 

EXTRATO DE TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS

- TERMOS DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNI-
CIPAL DE AMERICANA E O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMERICANA-AMERIPREV: Acordo 
CADPREV nº 01376/2018, valor R$ 20.431.347,52 (vinte milhões e quatrocentos e trinta e um mil e trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta 
e dois centavos), referente aos valores de Contribuição Patronal no período de 01/2013 a 03/2017, firmado em 17/12/2018; Acordo CADPREV 
nº 01377/2018, valor R$ 14.184.036,33 (quatorze milhões e cento e oitenta e quatro mil e trinta e seis reais e trinta e três centavos), referente 
aos valores de Contribuição para Amortização do Déficit Atuarial no período de 01/2013 a 03/2017, firmado em 18/12/2018; Acordo CADPREV nº 
01379/2018, valor R$ 16.240.974,09 (dezesseis milhões e duzentos e quarenta mil e novecentos e setenta e quatro reais e nove centavos), refe-
rente aos valores de Contribuição do Servidor no período de 01/2013 a 12/2015, firmado em 17/12/2018; Acordo CADPREV nº 01380/2018, valor 
R$ 7.204.611,36 (sete milhões e duzentos e quatro mil e seiscentos e onze reais e trinta e seis centavos), referente ao pagamento de benefícios de 
responsabilidade do Tesouro no período de 07/2015 a 01/2017, firmado em 17/12/2018.
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  - TERMOS DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE 
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS FIRMADOS ENTRE A GUARDA MUNI-
CIPAL DE AMERICANA E O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMERICANA-AMERIPREV: Acor-
do CADPREV nº 01374/2018, valor R$ 2.922.669,88 (dois milhões e no-
vecentos e vinte e dois mil e seiscentos e sessenta e nove reais e oitenta 
e oito centavos), referente aos valores de Contribuição Patronal no perí-
odo de 03/2013 a 03/2017, firmado em 13/12/2018; Acordo CADPREV nº 
01375/2018, valor R$ 1.558.170,19 (um milhão e quinhentos e cinquenta 
e oito mil e cento e setenta reais e dezenove centavos), referente aos 
valores de Contribuição para Amortização do Déficit Atuarial no período 
de 03/2013 a 03/2017, firmado em 14/12/2018; Acordo CADPREV nº 
01378/2018, valor R$ 2.264.267,14 (dois milhões e duzentos e sessenta 
e quatro mil e duzentos e sessenta e sete reais e quatorze centavos), 
referente aos valores de Contribuição do Servidor no período de 04/2013 
a 01/2017, firmado em 13/12/2018.

Americana, 21 de dezembro de 2018

Americana, 21 de dezembro de 2018

JOAQUIM PEDRO MELLO DA SILVA
Superintendente do AMERIPREV

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE 
AMERICANA

 

HOSPITAL MUNICIPAL "DR. WALDEMAR TEBALDI"

A Fundação de Saúde do Município de Americana, conforme o artigo 5º 
da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, atualizada pela Lei 
Federal nº 8.883, de 08 de Junho de 1994, Resolução nº 02/2002 do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, vem justificar o pagamento 
fora da ordem cronológica de suas exigibilidades das notas fiscais abai-
xo, tendo em vista tratar-se de materiais, medicamentos e prestações de 
serviços imprescindíveis ao funcionamento do Hospital Municipal, que 
em caso de não pagamento poderá ocorrer à paralisação dos serviços 
essenciais à Saúde.

PAGAMENTO DE FORNECEDOR

Imprensa Oficial, Nfs: 1291376 Venc: 14/12/18 Valor: 553,14; Pixeon Me-
dical System, Nfs: 1231 Venc: 30/11/18 Valor: 875,22; Empresa Folha da 
Manha Valor: 497,01; Acacia de Americana, NFs: 35170 33886 33887 
34123 Venc: 15/10/18 Valor: 184,40; Telefônica, Venc: 01/12/18 Valor: 
4.975,74; P S Remedi, Nfs: 1495 1496 1497 1498 1500 1502 1503 1505 
1507 Venc: 21/09/18 á 23/10/18 Valor: 17.383,00; Comercial Cirúrgica 
Rio-clarense, Nfs: 1069577 1064032 1064680 1063112 Venc: 10/10/18 
á 2510/18 Valor: 14.512,33; Claro S.A Venc: 15/12/18 Valor: 204,99; Cla-
ro S.A Venc: 15/12/18 Valor: 214,48; Claro S.A Venc: 15/12/18 Valor: 
160,00 ; Nacional Comercial Hosp, Nfs: 544586 545287 549236 552722 
545173 11/10/18 á 03/11/18 Valor: 23.376,58; Cristalia Produtos Quim, 
Nfs: 2094784 2118209 2097070 2116699 2116446 Venc: 17/09/18 á 
12/10/18 Valor: 25.513,30; Volpi Distribuidora de Drogas Eirelli, Nfs: 
18636 18609 18615 18632 Venc: 17/10/18 á 19/10/18 Valor: 5.949,36; 
Volpi Distribuidora de Drogas Ltda, Nfs: 12980 18287 13039 13046 
13075 13083 13104 13092 13158 Venc: 13/09/18 á 27/09/18 Valor: 
17.953,52; Opme Solution, Nfs: 1671 Venc: 29/10/18 Valor: 2.000,00; 
Silvana Aparecida, Nfs: 55 Valor: 4.300,00; Cetam Centro, Nfs: 6530 
6530 6602 Venc: 29/08/18 á 10/09/18 Valor: 30.944,10; Vital Hospita-
lar, Nfs: 37810 37847 37843 37813 37884 Venc: 13/10/18 á 14/10/18 
Valor: 34.084,89; Master Diagnósticos, Nfs: 39006 38877 39520 Venc: 
30/08/18 á 07/09/18 Valor: 7.508,58; Leiteria Nova Odessa, Nfs: 5817 
Venc: 10/09/18 Valor: 6.321,14; Cotação Com Repr, Nfs: 23728 Venc: 
13/09/18 Valor: 6.767,82; Cirúrgica Fernandes, Nfs: 998465 988652 
994001 996937 Venc: 16/09/18 á 13/10/18 Valor: 12.925,93; Lab Pack, 
Nfs: 31141 Venc: 03/10/18 Valor: 7.584,00; J Oliveira Imp e Exp, Nfs: 
197 Venc: 02/11/18 Valor: 1.973,70; Licit Rib, Nfs: 16761 Venc: 04/10/18 
Valor: 1.545,60; Lifemed Industria, Nfs: 70415 Venc: 27/09/18 Valor: 
12.408,00; LCR Comercial, Nfs: 18499 Venc: 26/10/18 Valor: 4.671,00; 
Pharmacia Artesanal, Nfs: 379163 379180 379189 379194 379198 
378871 378872 378875 378884 378894 378588 378590 378592 378596 
378600 378602 378022 378024 378025 378057 378064 378067 378313 
378318 378335 378340 378343 377728 377731 377738 377740 377742 
377758 377434377459 377465 377467 377468 377473 377481 377485 
377146 377150 377160 377161 377162 377170 377186 376870 376872 

376873 376874 376875 376880 376916 376583 376586 376587 376588 
376595 376597 376632 376320 376331 376336 376338 376339 376347 
376352 353283 353284 353285 353286 375787 375788 375790 375793 
375823 375591 375600 375601 375602 375304 375308 375334 375056 
375057 375077 374830 374840 374850 374567 374572 374316 374318 
374324 374102 374103 373626 373631 373379 373380 373127 373127 
373131 372872 372880 372884 372656 372660 372669 372401 372402 
372405 372139 372144 372146 372149 371873 371874 371876 371899 
373860 373890 Venc: 20/10/18 á 18/11/18 Valor: 13.407,62; Comercial 
3 Alba, Nfs: 158470 157549 Venc: 03/10/18 á 17/10/18 Valor: 15.820,00; 
Cei com Exp Imp, Nfs: 294236 Venc: 18/11/18 Valor: 1.209,60; DCB 
Comercial Eirelli, Nfs: 004401 Venc: 10/10/18 Valor: 4.686,00; Ferre-
mar com de Mat Eletricos, Nfs: 18142 Valor: 734,46; Irmaos Caricilli, 
Nfs: 4131 Venc: 12/12/18 Valor: 380,00; Emporio Hospit, Nfs: 376182 
Venc: 14/11/18 Valor: 4.799,20; Comercial Cegantin, Nfs: 17738 Venc: 
19/09/18 Valor: 361,00; Emporio Medico, Nfs: 676624 676625 Venc: 
10/11/18 Valor: 2.066,00; Horiba Instruments, Nfs: 623 Venc: 29/09/18 
Valor: 20.775,00; Cir urgica Fernandes, Valor: 18,00; VR Valadares, Nfs: 
4251 4308 Venc: 15/09/18 á 28/09/18 Valor: 2.240,00; Vale Diagnosti-
cos, Nfs: 1344 Venc: 01/06/18 Valor: 230,00; MA Fonseca, Nfs: 1495 
Venc: 26/11/18 Valor: 540,00; DB Medicina Diagnostica, Nfs: 222582 
Venc: 26/10/18 Valor: 50.597,75; Pro Rad Consultores, Nfs: 201834708 
Venc: 10/11/18 Valor: 447,85; MS Comercial, Nfs: 475 Venc: 30/10/18 
Valor: 2.320,76; Konimagem Comercial, Nfs: 165403 Venc: 12/10/18 
Valor: 16.623,30; Insight Informatica, Nfs: 124711 Venc: 15/12/18 Valor: 
600,00; Fresenius Kabi, Nfs: 1017183 1011930 Venc: 13/10/18 Valor: 
9.712,00; Greiner Bio One, Nfs: 103459 Venc: 21/09/18 Valor: 1.104,00; 
Comercial Agricola, Nfs: 1008 998 1006 1007 980 978 988 995 1002 
1005Venc: 20/10/18 á 08/11/18 Valor: 11.719,72; Movotec Moveis e Equi-
pamentos, Nfs: 1695 Valor: 1.200,00; Cicarelli Instrumentos Cirúrgicos, 
Nfs: 1163 Venc: 21/12/18 Valor: 431,30; Selaplastinox Industria Maqui-
nas Selador, Nfs: 463 Valor: 1.230,00; Adriano D Biazotto, Nfs: 2018173 
Venc: 18/12/18 Valor: 3.223,10; SOS Vigilância Patrimônio, Nfs: 2814 
Venc: 30/10/18 Valor: 40.040,00; Clinica de Nefrologia e Dialise, Nfs: 214 
Valor: 120.938,46; Ser Servicos de Doenças Renais, Nfs: 2018/53 Va-
lor: 80.366,32; Pagamento Gps, Valor: 271.781,12; Cm Hospitalar, Nfs: 
1748708 1748606 1748653 1749992 1749329 1748607 1753188 Venc: 
21/09/18 á 29/09/18 Valor: 79.203,66; Sancetur Santa Cecilia Turismo 
Ltda, Valor: 1.868,64; Pagamento Gps, Valor: 294.355,97; Auto Viação 
Ouro Verde, Valor: 310,00; Liberty Seguros S.A, Valor: 106,61; Hugo Ta-
deu, Nfs: 371 Venc: 03/11/18 Valor: 9.350,00; Serviço de Orientação, 
Valor: 8.778,80; Lugus Comercio de Café, Valor: 143,50; Elite Ortopedia, 
Nfs: 771 772 773 770 832 830 828 827 829 909 834 833 826 823 825 
869 Venc: 15/10/18 á 25/10/18 Valor: 8.239,57; Faze Comercio de Ma-
teriais, Nfs: 165 166 164 Venc: 17/11/18 Valor: 2.233,00; Medpej Equi-
pamentos, Nfs: 47945 Valor: 800,00; Kaue Alves, Nfs: 7 Valor: 4.720,00; 
Cm Hospitalar, Acordo Valor: 5.000,00; Pagamento Gps, Valor: 1.562,60; 
Pagamento Gps, Valor: 1.831,95; Pagamento Gps, Valor: 15.414,83; Pa-
gamento Gps, Valor: 6.080,57.

Americana, 21 de Dezembro de 2018.

JOSÉ CARLOS MARZOCHI
Diretor Superintendente

DIRLEI AZZI
Coord Contabilidade


