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UniDaDe De assistência social

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA DOS REPRESENTANTES DA 
SOCIEDADE CIVIL PARA COMPLEMENTAÇÃO DO MANDATO 

DO CMAS 2019/2021 E PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMAS - 
DIA 26/09/2019

A Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, no 
uso das suas atribuições, convoca os(as) Conselheiros(as), para As-
sembleia dos Representantes da Sociedade Civil para Complementa-
ção do Mandato do CMAS 2019/2021 e para a reunião ordinária públi-
caa ser realizada no dia 26 de setembro de 2019, com início às 8:30h, 
no Plenarinho na Câmara Municipal de Americana, localizada na Praça 
Divino Salvador, n° 5 - Jd. Girassol - Americana, cuja Pauta segue:
I. Assembleia dos Representantes da Sociedade Civil para Complemen-
tação do Mandato do CMAS 2019/2021;
II. Justificativas das ausências;
III. Leitura, discussão e votação da ata da reunião anterior;
IV. Leitura do expediente das comunicações da ORDEM DO DIA:
1. Ciência dos convites e documentos;
2. Resultados da XII Conferência Municipal de Assistência Social;
3. Resposta CNAS consulta sobre Entidade de Assistência Social.
V. Matérias para deliberação - PAUTA DO DIA:
a. Comissão de Financiamento e Orçamento:
i. Ciência dos documentos enviados e recebidos;
ii. Lei Orçamentária Anual 2020;
iii. Análise das Prestações de Contas do FMAS 2019;
iv. Análise das Prestações de Contas das Entidades 2019.
b. Comissão de Normas da Assistência Social: 
i. Ciência dos documentos enviados e recebidos;
ii. Alterações na Comissão organizadora para o Fórum dos Trabalhado-
res do SUAS;
iii. Minutas para resoluções da XII Conferência de Assistência Social;
iv. Análise das cartas de apresentação dos candidatos para a Assem-
bleia de composição do CMAS;
v. Estudo para alterações das Resoluções CMAS nº40 e 53/2015.
c. Comissão de Gestão Integrada de Serviços, Programas, Projetos, 
Benefícios e Transferência de Renda:
i. Ciência dos documentos enviados e recebidos;
ii. Informações das ações do município sobre saques do BPC;
iii. Informações do município sobre averiguação cadastral 2019.
d. Comissão de Política da Assistência Social:
i. Ciência dos documentos enviados e recebidos;
ii. Alterações Plano de Trabalho SCFV Entidade SOMA;
iii. Requerimentos de inscrição serviços socioassistenciais - Vinde a Luz;
iv. Resposta do órgão gestor sobre as Metas do Plano de Acolhimento 

da Rede de Serviços de Acolhimento para Crianças, Adolescentes e Jo-
vens;
v. Fiscalização anual rede pública e privada.
VI. Encerramento.

Americana, 20 de setembro de 2019

CARMEN BERTO BERNARDO
PRESIDENTE

UniDaDe De Direitos HUmanos

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE DE AMERICANA

CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 24/09/2019

O Presidente do CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente, no uso das suas atribuições, convoca as suas Conse-
lheiras e os seus Conselheiros para a Reunião Ordinária a ser realizada 
no dia 24 de Setembro de 2019 (terça-feira), às 08h30min, nas de-
pendências da OSC Casa de Dom Bosco - Instituto Salesiano Dom 
Bosco,sito à Rua dos Colibris, Nº. 235 - Bairro: Mathiensem; para 
apreciação da seguinte PAUTA DO DIA: 

I. Abertura; 
II. Justificativas das ausências; 
III. Leitura, discussão e votação das Atas das reuniões anteriores;
IV. Correspondências expedidas/recebidas; 
V. Aprovação da Pauta do Dia e
VI. Matérias para deliberação:

1. Comissão Permanente de Políticas para Infância e Adolescência
1.1-Avaliação da XII Conferência Municipal de Assistência Social;
1.2-Resultado de Visita Técnica à SecretariaMunicipal Especial de Infân-
cia e Juventude no município de São Carlos/SP para conhecer o Sistema 
de Informatização - SYS do Conselho Tutelar;
1.3-Pedido de Informações sobre o CMDCA feita por estudante de Di-
reito;
1.4-Prestação de Contas-Projeto Vivaleite e
1.5-Sugestão de alteração no Plano de Trabalho da COASSEJE-parce-
ria vigente.

2. Comissão Especial Eleitoral-Processo de Escolha dos Membros 
do 9º. Conselho Tutelar de Americana
2.1-Aprovação dos Relatórios das reuniões anteriores (09/08/19, 
06/09/19 e 16/09/19); 
2.2-Pedido de substituição na Comissão Especial Eleitoral;
2.3-Distribuição dos Cartazes e Folhetos da Eleição ao Conselho Tu-
telar;  2.4-2Resultado da Reunião com o Ministério Público e a Guarda 
Municipal de Americana-GAMA;
2.5-Resultado da Reunião com os Diretores das Escolas responsáveis 
pelos locais de votação;
2.6-Preparação para o Debate dos Candidatos ao Conselho Tutelar;
2.7-Matéria Jornalística para a apresentação dos candidatos ao Conse-
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lho Tutelar;
2.8-Reunião com os Coordenadores das Equipes de trabalho; 
2.9-Protocolo Nº. 0000211201926-Resposta à solicitação de informação 
sobre os candidatos;
2.10-Preparativos para o dia da Eleição do Conselho Tutelar e
2.11-Caminhada Rosa do Bem.

3. Comissão Permanente de Orçamento e Finanças
3.1-Análise do Balancete FMDCA - Julho/2019;
3.2-Audiência Pública-Lei Orçamentária Anual (LOA)-Exercício Finan-
ceiro de 2020;
3.3-Ciência de celebração de contrato com empresa especializada para 
a elaboração dos Fluxos e Protocolo de Violência e
3.4-Ciência de celebração de contrato com empresa especializada para 
formação de práticas de Justiça Restaurativa.

4. Comissão Especial de Registro e Inscrição de Entidades, Progra-
mas e Serviços
4.1-Pedido de Inscrição da Associação do Núcleo Integrado de Lazer, 
Esporte, Educação e Cultura - NILEEC e
4.2-Denúnica-Projeto atuante no município não cadastrado no CMDCA.

5. Comissão Permanente de Legislação e Regulamentação
5.1-Processo Nº. 43.485/2018-Adequação da Legislação para contrata-
ção de aprendizes- Despacho Secretario da SASDH;
5.2-Cópia do Oficio Nº. 227/2019 da SASDH ao Conselho Tutelar- atri-
buições e da organização do Conselho Tutelar;
5.3-Substituição de Conselheira-Associação de Pais e Amigos dos Ex-
cepcionais de Americana - APAE e
5.4-Indicação de representante para nova Gestão do Conselho Munici-
pal de Educação-Quadriênio 2019/2023.

6. Comissão Permanente de Comunicação, Mobilização e Formação
6.1-Status da confecção do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA 
personalizado e
6.2-Capacitação-Comissão Municipal Intersetorial para a elaboração do 
Protocolo de Atendimento de Crianças e Adolescentes Vítimas de Vio-
lência.

7-Assuntos Gerais

8. Encerramento
Americana, 20 de setembro de 2019

ANTONIO DIAS DA FONSECA
Presidente do CMDCA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
  

LEI Nº 6.344, DE 18 DE SETEMBRO DE 2019

Autor do Projeto de Lei C. M. nº 86/2019 - Poder Executivo - Omar Najar. 

"Restitui à categoria de bem de uso especial o imóvel público que espe-
cifica e revoga a Lei nº 5.459, de 25 de março de 2013, que "Autoriza 
o Poder Executivo a ceder à FUNACOR - Fundação Americanense do 
Coração a concessão de uso do imóvel público 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 restituída à categoria de bem de uso especial a área pública 
desafetada pela Lei n° 5.459, de 25 de março de 2013, com as seguintes 
características e confrontações:

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Americana.
LOCAL: Avenida Engenheiro Edson José Bassette - Jardim Trípoli - 
Americana SP.
CADASTRO: 11.0130.0151.000.

Inicia-se num ponto localizado no alinhamento da Avenida Edson José 
Bassette (Avenida 01) onde faz divisa com Quadra 08 Cadastro 11.0133 
e segue em reta pelo referido alinhamento numa distância de 15,01m 
(quinze metros e um centímetro); deste segue em curva à direita pelo 
alinhamento da Avenida Edson José Bassette (Avenida 01) numa distân-
cia de 18,23m (dezoito metros e vinte e três centímetros); deste segue 
em reta pelo alinhamento da Avenida Edson José Bassette (Avenida 01) 

numa distância de 149,27m (cento e quarenta e nove metros e vinte e 
sete centímetros); deste deflete à direta e segue em reta divisando com 
os lotes de 10 aos 17 numa distância de 96,94m (noventa e seis metros 
e noventa e quatro centímetros); deste deflete à direita c segue em reta 
divisando com os lotes de 01 aos 09 numa distância de 108,89m (cento e 
oito metros e oitenta e nove centímetros); deste deflete à direita e segue 
em reta divisando com Quadra 08 Cadastro 11.0133 numa distância de 
164,68m (cento e sessenta e quatro metros e sessenta e oito centíme-
tros); até o ponto inicial perfazendo urna área superficial de 20.098,16m2 
(vinte mil e noventa e oito metros quadrados e dezesseis centímetros 
quadrados).

Art. 2º Fica revogada a Lei nº 5.459, de 25 de março de 2013.

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

Prefeitura Municipal de Americana, aos 18 de setembro de 2019.

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.

Ref. Prot. PMA nº 70.441/2012.

OMAR NAJAR
Prefeito Municipal

ALEX NIURI SILVEIRA SILVA
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

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

 

LEI Nº 6.345, DE 18 DE SETEMBRO DE 2019

Autor do Projeto de Lei C. M. nº 91/2019 - Poder Executivo - Omar Najar. 

"Revoga dispositivo da Lei nº 5.795, de 8 de outubro de 2015."

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 revogado o inciso XII do art. 1º da Lei nº 5.795, de 8 de ou-
tubro de 2015.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 18 de setembro de 2019.

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.

Ref. Prot. PMA nº 11.820/2018.

OMAR NAJAR
Prefeito Municipal

ALEX NIURI SILVEIRA SILVA
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

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

 

 

LEI Nº 6.346, DE 18 DE SETEMBRO DE 2019.

Autor do Projeto de Lei C. M. nº 92/2019 - Poder Executivo - Omar Najar. 

"Altera dispositivo da Lei nº 224, de 27 de maio de 1949, 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 O art. 1º da Lei nº 224, de 27 de maio de 1949, passa a vigorar 
com a seguinte alteração:

"Art. 1º Ficam denominadas, respectivamente:
...
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Nove de Julho, a avenida que, tendo início na Avenida Dr. Antônio Lobo, 
ao lado do Viaduto Ministro Ralph Biasi, segue pelo Centro e pelos bair-
ros Jardim Bela Vista, Leitão, Vila Rehder, São Domingos, Vila Zanini, 
Jardim Santa Monica, Jardim São Domingos e Jardim São Domingos I, 
até a Avenida São Jerônimo;

..."

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

Prefeitura Municipal de Americana, aos 18 de setembro de 2019.

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.

Ref. Prot. PMA nº 53.870/2019.

OMAR NAJAR
Prefeito Municipal

ALEX NIURI SILVEIRA SILVA
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

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

 

DECRETO Nº 12.329, DE 19 DE SETEMBRO DE 2019

"Altera o Decreto nº 12.273, de 25 de junho de 2019, 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 
47.345/2019,

D E C R E T A :

Art. 1º O art. 1º do Decreto nº 12.273, de 25 de junho de 2019, passa a 
vigorar com a seguinte alteração:

"Art. 1º ......................................................................................................:
I - ..............................................................................................................;
II - .............................................................................................................:
a) ..............................................................................................................;
b) ..............................................................................................................:

Titulares: 
...................................................................................................................

Suplentes:
- Vila de São Vicente de Paulo de Americana: Suellen Estevam Bortolotti;

- AEQUOTAM - Associação de Assistência e Equoterapia de Americana: 
Daniela Cristina de Rizzo Bordignon;

- vago;

- vago;

c) ............................................................................................................."

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagin-
do efeitos a 29 de agosto de 2019.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 19 de setembro de 2019.

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.

OMAR NAJAR
Prefeito Municipal

ALEX NIURI SILVEIRA SILVA
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

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

 

DECRETO Nº 12.330, DE 19 DE SETEMBRO DE 2019

"Outorga permissão de uso de salão industrial a Comércio de Tecidos 
Cariobra Ltda., 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 consta do procedimento administrativo PMA nº 
34.504/2017, 

D E C R E T A :
Art. 1º Fica outorgada à empresa Comércio de Tecidos Cariobra Ltda., 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 12.965.428/0001-58, e no Cadastro de Ativi-
dades do Município sob nº 84.764, permissão de uso do salão industrial 
n° 100/90/80, situado no Bairro Carioba, nesta Cidade, conforme descri-
ção a seguir:

Proprietário: Prefeitura Municipal de Americana

Cadastro: 15.0680.0022.0000

Salões: 100/90/80

Descrição: "Inicia-se num ponto e segue em reta, numa distância de 
16,40m (dezesseis metros e quarenta centímetros); deste deflete à di-
reita e segue em reta, numa distância de 0,40m (quarenta centímetros); 
deste deflete à esquerda e segue em reta, numa distância de 7,10m 
(sete metros e dez centímetros); deste deflete à direita e segue em reta, 
numa distância de 0,20m (vinte centímetros); deste deflete à esquerda e 
segue em reta, numa distância de 34,10m (trinta e quatro metros e dez 
centímetros); deste deflete à direita e segue em reta, numa distância de 
18,80m (dezoito metros e oitenta centímetros); deste deflete à direita 
e segue em reta, numa distância de 12,50m (doze metros e cinquenta 
centímetros); deste deflete à direita e segue em reta, numa distância 
de 6,30m (seis metros e trinta centímetros); deste deflete à esquerda e 
segue em reta, numa distância de 42,96m (quarenta e dois metros e no-
venta e seis centímetros); deste deflete à direita e segue em reta, numa 
distância de 0,20m (vinte centímetros); deste deflete à esquerda e segue 
em reta, numa distância de 2,14m (dois metros e quatorze centímetros); 
deste deflete à direita e segue em reta, numa distância de 12,90m (doze 
metros e noventa centímetros) até o ponto inicial, perfazendo uma área 
superficial de 809,58m² (oitocentos e nove metros quadrados e cinquen-
ta e oito centímetros quadrados); sendo que existe uma área sob res-
ponsabilidade do salão 100, com as seguintes medidas: inicia-se num 
ponto e segue em reta, numa distância de 7,40m (sete metros e quaren-
ta centímetros); deste deflete à direita e segue em reta, numa distância 
de 2,95m (dois metros e noventa e cinco centímetros); deste deflete à 
direita e segue em reta, numa distância de 7,40m (sete metros e quaren-
ta centímetros); deste deflete à direita e segue em reta, numa distância 
de 2,95m (dois metros e noventa e cinco centímetros) até o ponto inicial, 
perfazendo uma área superficial de 21,83m² (vinte e um metros qua-
drados e oitenta e três centímetros quadrados) e uma outra área sob 
responsabilidade do salão 80, com as seguintes medidas: inicia-se num 
ponto e segue em reta, numa distância de 6,00m (seis metros); deste de-
flete à direita e segue em reta, numa distância de 4,90m (quatro metros 
e noventa centímetros); deste deflete à direita e segue em reta, numa 
distância de 6,00m (seis metros); deste deflete à direita e segue em reta, 
numa distância de 4,90m (quatro metros e noventa centímetros) até o 
ponto inicial, perfazendo uma área superficial de 29,40m² (vinte e nove 
metros quadrados e quarenta centímetros quadrados), totalizando, as 
três áreas, 860,81m² (oitocentos e sessenta metros quadrados e oitenta 
e um centímetros quadrados)."

Parágrafo único. A permissão de uso outorgada por este decreto destina-
-se ao desenvolvimento, pela permissionária, das atividades descritas 
em seu objeto social. 

Art. 2º Fica estabelecido que, em decorrência do uso da área pública 
correspondente ao salão industrial n° 80, situado no Bairro Carioba, no 
período de julho do ano de 2018 a agosto de 2019, o permissionário de-
verá pagar preço público no valor de R$ 7.481,43 (sete mil, quatrocentos 
e oitenta e um reais e quarenta e três centavos). 

Art. 3º A partir do mês de setembro de 2019, o permissionário pagará 
à Prefeitura Municipal, pela utilização da área descrita em seu art. 1º, 
preço público mensal no valor de R$ 2.328,47 (dois mil, trezentos e vinte 
e oito reais e quarenta e sete centavos), que vencerá no dia 25 (vinte e 
cinco) do mês subsequente ao de referência.



4 Diário oficial Americana, sábado, 21 de setembro de 2019

Parágrafo único. O preço público de que trata o caput deste artigo será: 

I - reajustado de acordo com a legislação municipal vigente;

II - devido até a data de revogação deste diploma.

Art. 4º O preço público estabelecido nos arts. 2º e 3º deste decreto deve-
rá ser pago na Unidade de Gestão Financeira ou na rede bancária, por 
meio de guias, carnês ou boletos com código de barras.

Art. 5º Sem prejuízo da exigibilidade do preço público previsto no caput 
deste artigo, a Prefeitura Municipal poderá lançar eventuais tributos in-
cidentes sobre o imóvel e sobre as atividades ali desenvolvidas, ficando 
a permissionária responsável, também, pelo pagamento das tarifas ou 
taxas devidas ao DAE - Departamento de Água e Esgoto e à CPFL - 
Companhia Paulista de Força e Luz, decorrentes da utilização de seus 
respectivos serviços. 

Art. 6º Durante a vigência da permissão de uso obriga-se a permissioná-
ria a cumprir, sob pena de revogação, as seguintes condições:

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

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

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

IV - pagar todos os tributos incidentes sobre o imóvel;

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

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

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

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

Art. 7º O não cumprimento das condições estabelecidas no artigo ante-
rior ou de quaisquer outras obrigações legais facultará ao Poder Execu-
tivo a revogação da permissão de uso, sem prejuízo da revogabilidade 
em razão de sua natureza precária.

Art. 8º Caberá exclusivamente à permissionária suportar os danos pes-
soais ou patrimoniais decorrentes de caso fortuito ou de força maior, 
bem como decorrentes da ação de terceiros contra as edificações, me-
lhoramentos e demais benfeitorias a serem instaladas no imóvel objeto 
desta permissão.

Art. 9º 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. 10. Fica revogado o Decreto n° 9.363, de 9 de janeiro de 2012.

Art. 11. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 19 de setembro de 2019.

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.

OMAR NAJAR
Prefeito Municipal

ALEX NIURI SILVEIRA SILVA
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

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

 

DECRETO Nº 12.331, DE 19 DE SETEMBRO DE 2019

"Outorga permissão de uso de imóvel público municipal à empresária in-
dividual Claudinéia Lemes Toledo dos Santos, 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 dispõem as Leis nº 4.299, de 4 de janeiro de 2006, 
e n° 6.258, de 21 de dezembro de 2018;

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

Considerando, ainda, o que consta do procedimento administrativo PMA 
nº 47.271/2018,

D E C R E T A :

Art. 1º Fica outorgada à empresária individual Claudinéia Lemes Toledo 
dos Santos, inscrita no C.N.P.J. sob n° 31.600.369/0001-69, e no Cadas-
tro de Atividades do Município sob n° 102.492, com endereço residencial 
na Rua Rio Pelotas, nº 100, Jardim da Balsa II, em Americana/SP, per-
missão de uso da área pública municipal a seguir descrita:

Proprietário: Prefeitura Municipal de Americana

Local: Rua Antônio Dirceu de Leão - Jardim das Orquídeas - Americana 
- SP 

Cadastro: 19.0331.0120.0000 

Descrição: "Inicia-se num ponto localizado no alinhamento da Rua An-
tônio Dirceu de Leão e segue em reta pelo referido alinhamento, numa 
distância de 104,26m (cento e quatro metros e vinte e seis centímetros); 
deste segue em curva à direita na confluência da Rua Antônio Dirceu de 
Leão com Rua João Dell'Agnese, numa distância de 14,14m (quatorze 
metros e quatorze centímetros); deste segue em reta pelo alinhamento 
da Rua João Dell'Agnese, numa distância de 32,62m (trinta e dois me-
tros e sessenta e dois centímetros); deste deflete à direita e segue em 
reta divisando com área de cadastro 19.1000.0030, numa distância de 
129,37m (cento e vinte e nove metros e trinta e sete centímetros); deste 
deflete à direita e segue em reta pelo alinhamento da Rua Francisco 
Carlos Maciel, numa distância de 74,92m (setenta e quatro metros e 
noventa e dois centímetros); deste segue em curva à direita na conflu-
ência da Rua Francisco Carlos Maciel com Rua Antônio Dirceu de Leão, 
numa distância de 14,14m (quatorze metros e quatorze centímetros) até 
o ponto inicial, perfazendo uma área superficial de 7.639,51m² (sete mil, 
seiscentos e trinta e nove metros quadrados e cinquenta e um centíme-
tros quadrados)."

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, a permissionária 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$ 335,51 (trezen-
tos e trinta e cinco reais e cinquenta e um 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 tribu-
tos incidentes sobre o imóvel e sobre a atividade ali desenvolvida, fican-
do a permissionária responsável, também, pelo pagamento das tarifas 
ou taxas devidas ao DAE - Departamento de Água e Esgoto e à CPFL 
- Companhia Paulista de Força e Luz, decorrentes da utilização de seus 
respectivos serviços. 

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

I - manter o bem público em boas condições de segurança, limpeza, 
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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 a permissionária 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 à permissionária 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, a permissionária será especialmente 
fiscalizada 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 19 de setembro de 2019.

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.

OMAR NAJAR
Prefeito Municipal

ALEX NIURI SILVEIRA SILVA
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

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

 

LICITAÇÕES

EDITAL DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 074/2019

 Processo nº 56.146/2019

OBJETO:"REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA TODAS AS SECRETARIAS 
MUNICIPAIS"
Abertura das Propostas: 04 de Outubro de 2019, a partir das 08h00 
horas.
Início da sessão de disputa de preços: 04 de Outubro de 2019, a partir 
das 08h30 horas. 
O Edital estará à disposição dos interessados na Unidade de Suprimen-
tos, sito à Av. Brasil, nº 85, 1º andar, no horário das 09h00 às 16h00 
horas, no site www.americana.sp.gov.br, ou www.bbmnetlicitacoes.com.

br, a partir de 23 de Setembro de 2019.

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2019 

Processo nº 54.115/2019

OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICA-
MENTOS COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊU-
TICA"
A Prefeitura Municipal de Americana torna público que foi HOMOLOGA-
DO e ADJUDICADO o Pregão Eletrônico n.º 054/2019 para as seguin-
tes empresas: 
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ITEM 01 R$ 0,038, 
ITEM 08 R$ 0,69, ITEM 13 R$ 0,96, ITEM 16 R$ 0,65, ITEM 22 R$ 
0,65, ITEM 36 R$ 0,058, ITEM 37 R$ 0,14, ITEM 39 R$ 0,09, ITEM 45 
R$ 0,18. NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ITEM 
02 R$ 0,36, ITEM 03 R$ 0,95, ITEM 04 R$ 0,079, ITEM 35 R$ 5,15, 
ITEM 42 R$ 0,077. CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 
- ITEM 05 R$ 0,077, ITEM 10 R$ 0,034, ITEM 14 R$ 0,057, ITEM 25 R$ 
0,09, ITEM 31 R$ 0,739, ITEM 33 R$ 2,448. LUMAR COMÉRCIO DE 
PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - ITEM 06 R$ 0,08, ITEM 24 R$ 
2,239, ITEM 30 R$ 0,039. INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMEN-
TOS LTDA - ITEM 07 R$ 0,379, ITEM 27 R$ 3,14. CRISTÁLIA PRODU-
TOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA - ITEM 09 R$ 10,00, ITEM 
38 R$ 0,099. CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITA-
LARES LTDA - ITEM 11 R$ 1,00, ITEM 15 R$ 0,074, ITEM 21 R$ 2,00, 
ITEM 23 R$ 0,144, ITEM 43 R$ 0,029. PONTAMED FARMACÊUTICA 
LTDA - ITEM 12 R$ 0,063, ITEM 29 R$ 0,058. PORTAL LTDA - ITEM 
19 R$ 0,113, ITEM 40 R$ 0,89. ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS HOSPITALARES - ITEM 20 R$ 0,31. VITAL HOSPITA-
LAR COMERCIAL LTDA - ITEM 26 R$ 0,69. COMERCIAL CIRÚRGICA 
RIOCLARENSE LTDA - ITEM 28 R$ 1,798, ITEM 46 R$ 2,50. QUALI-
TY COM. E DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - ITEM 32 R$ 0,18. 
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP - ITEM 41 R$ 0,462, 
ITEM 44 R$ 0,75.

EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2019

 Processo nº 69.822/2019

OBJETO: "CONCESSÃO PARA A EXPLORAÇÃO E PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS E VEÍCULOS DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE 
COLETIVO DO MUNICÍPIO DE AMERICANA".
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.
Contratada: SANCETUR - SANTA CECÍLIA TURISMO LTDA 
Prazo: Até 180 (cento e oitenta) dias.
Fundamento legal: Art. 24, IV da Lei Federal n.º 8.666/93
Ratificação: Secretário de Administração, em 20 de Setembro de 2019.

EDITAL DE SUSPENSÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 

Processo nº 45.197/2018

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS 
DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE AMERICANA"
A Prefeitura Municipal de Americana torna público que por determinação 
da Secretaria requisitante fica SUSPENSA a presente licitação para re-
adequação do Edital.

Eu, Luciane Carloni, matrícula nº 11.215, conferi o presente. Eu, José 
Eduardo da Cruz Rodrigues Flores, Secretário de Administração Interi-
no, autorizei a publicação oficial. Americana, 20 de Setembro de 2019.
 
 

SECRETARIA DE SAÚDE
  

CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO ORDINÁRIA

Prezados (as) Senhores (as)  Membros do Conselho Municipal de Saúde 

Convocamos os senhores conselheiros a participarem da REUNIÃO 
ORDINÁRIA que se realizará no dia 25/09/2019, quarta-feira, com iní-
cio às 17:00 horas, na Câmara Municipal de Americana, Pça. Divino 
Salvador nº 05 - Girassol.

A presença de todos, titulares e suplentes, é imprescindível, haja vista 
que serão discutidos assuntos de interesse da comunidade. 

A função desempenhada pelos membros do Conselho de Saúde é dota-
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da de relevância pública e, portanto, garante a dispensa do trabalho sem 
prejuízo para o conselheiro. 

PAUTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
SAÚDE

1. Informes da Secretaria da Saúde; 
2. Leitura, Discussão e Aprovação das Atas (Reunião Ordinária de 31-
07-2019 e Comissões);
3. Indicação de um representante do COMSAUDE ao Conselho Munici-
pal de Políticas Públicas Sobre Álcool e Outras Drogas (COMAD);
4. Informes dos Conselheiros; 
5. Correspondências Expedidas:
6. Correspondências Recebidas:
7. Próxima Reunião: 30/10/2019.

Atenciosamente
Americana, 19 de setembro de 2019

MARCELO ANTONIO FERNANDES
Presidente do COMSAUDE

NEYDE MARTINS KESSAMIGUIEMON 
2ª Secretária do COMSAUDE

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E 
ESGOTO

 

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/19
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.902/2019

OBJETO: Aquisição de veículos utilitários, tipo caminhão leve zero quilô-
metro e carrocerias de madeira, conforme quantidades e especificações 
constantes no Termo de Referência.
EMPRESAS VENCEDORAS:
NOBRE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS LTDA
Lote 01: R$ 160.180,00
CARROCERIAS AMERICANA LTDA - ME
Lote 02: R$ 12.133,00
OBS.: Tornamos público à adjudicação pelo Pregoeiro às mencionadas 
licitantes e a homologação do procedimento licitatório pelo Diretor Geral.

Americana, 20 de setembro de 2019

FERNANDO BRYAN FRIZZARIN
Chefe da Divisão de Administração

53 VAGAS

 DE EMPREGO NO PAT 

Os interessados devem entrar no site da Prefeitura de Americana,

www.americana.sp.gov.br, acessar o link "PAT - cadastro

currículo", em seguida acessar  "Cadastre seu currículo para

concorrer às vagas de emprego no PAT" e preencher os dados.

O posto fica localizado na Rua Anhanguera, 16, Centro, e atende

de segunda à sexta-feira, das 08h às 16h.

 VAGAS

Nº

Ajudante de máquina de estampar

Ajudante de montagem - estruturas metálicas

Ajudante de obras

Ajudante geral

Armador

Assistente administrativo - experiência com controle de

almoxarifado

Auxiliar Administrativo – serviço civil e inventários

Auxiliar de cobrança

Auxiliar de confecção

Auxiliar de mecânico de manutenção - possuir CNH A/B

Carpinteiro

Costureira – máquina reta

Eletromecânico - com conhecimento em solda

Encarregado de operações/ carga e descarga (disp.

horário noturno)

Mecânico de refrigeração

Mecânico de tear circular

Meio oficial de cozinha

Modelista - trabalho em Indaiatuba

Motorista de caminhão - materiais de construção

Operador de Austromáquina e Santextil

Operador de pátio - CNH "B"/ Disp. de horário

Pedreiro

Porteiro

Soldador

Tecelão - Jacquard e Ratie

Vendedor interno

Vendedor interno – cursos

APÓS O CADASTRO, CASO SEU  PERFIL PROFISSIONAL 

CORRESPONDA AOS CRITÉRIOS DA VAGA, SEU CURRÍCULO VIRTUAL

É ENCAMINHADO PELO SISTEMA AO EMPREGADOR  E CABE A

EMPRESA ANALISAR E CONVOCAR PARA ENTREVISTA.

1

3

5

1

3

1
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3

1
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3

1

1
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