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 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO 
   

 Unidade de direiToS HUManoS 
 CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO ORDINÁRIA COMID DO DIA 15/07/2019 

 O Presidente do Conselho Municipal do Idoso - COMID, no uso das suas atribuições, convoca os (as) Conselheiros (as) para a reunião ordinária 
a ser realizada no dia 15 DE Julho de 2019, sendo das 8h00 às 9h00 Reunião das Comissões e das 09h00 às 12h00 Plenária, no Centro de Cultura 
e Lazer - CCL, localizado à Avenida Brasil, n° 1.293, Jardim São Paulo, cuja Pauta segue: 

I. Abertura - Sr. Gualter Amado. 
II. Justifi cativas das ausências.
III. Leitura, discussão e aprovação da ata da reunião anterior.
IV. Leitura do expediente das comunicações da  ORDEM DO DIA :
V. Informes gerais:
A. Substituição Conselheira SOSU (ciência)
B. Comunicado Conselho Estadual do Idoso (ciência)
C. Conferência Estadual do Idoso (ciência)
D. Presidência da República veta criação do cadastro de inclusão de idosos (ciência)
E.Projeto que regulamenta profi ssão de cuidador é vetado por Bolsonaro (ciência)
VI. Matérias para Deliberação e  PAUTA DO DIA :

1. Comissão de Comunicação e Eventos:
a.  Roda de conversa 60 +
b.  26/07 Dia dos Avós(ciência e providência)  
c.  Eventos para outubro dia Internacional da Pessoa Idosa

2. Comissão de Políticas Públicas:
a.  Denúncia pessoa idosa (ciência e providência)
b.  Denúncia Anônima ILPI Cidade Jardim
c.  Moção de Repúdio Decreto Nº 9.893, DE 27 DE JUNHO DE 2019

3. Comissão de Orçamento e Finanças:
a.  Cadastro Fundo do Idoso (ciência)
b.  Revisão rubricas

4. Comissão de Visitação:
a.  Vita Senior(MP)
b.  Kelly Regina Pereira P Batista
c.  Benaiah (MP)
d.  Quality 
e.  Silvestrini & Amancio(Renascer)

5. Comissão de Normas:
a.  Inscrição CREAS
b.  Inscrição Kelly Regina Pereira P Batista
c.  Renovação de Inscrição Bela Rosa Casa de Repouso (marines)
d.  Renovação Inscrição Vita Senior
e.  Renovação Benaiah
f.  Renovação Quality Lar para idosos
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g. Renovação ILPI Girassol
h. Renovação ILPI Silvestrini & Amâncio (Renascer)
i. Alterações da Lei do Conselho e Resoluções de inscrição/renovação (providências)

6. Comissão Elaboração de Projetos:
a. Chamamento Público(ciência e providencia)

7. Diagnóstico Municipal Idoso
a. Substituir representante COMID sociedade civil 
b. Enviar ofícios para representantes para composição

8. Layout Site COMID

GUALTER AMADO
PRESIDENTE

 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE AMERICANA
EDITAL CMDCA Nº. 110/2019

A Comissão Especial Eleitoral do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Americana, prevista do Art. 4º. da Resolução 
CMDCA 120/2019, que regulamentou o Processo de Escolha dos membros para o 9º Conselho Tutelar de Americana, torna público o Indeferimento 
dos recursos contra o resultado da Prova Escrita realizada em 30 de junho de 2019. 

Artigo 1º- Com base no Parecer da empresa O.M. Consultoria Concursos Ltda., foram INDEFERIDOS os Recursos abaixo descritos, mantendo os 
candidatos reprovados na Prova Escrita, por não terem obtido a nota mínima prevista em cada disciplina, conforme previsto no § 1º do Artigo 3º. e 
Artigo 5º. do Edital CMDCA Nº. 104/2019.

Nº. PROTOCOLO C.P.F. Nº. INSCRIÇÃO Nº 
1 53.033/2019 753.954.367-15 37.855/2019 
2 53.393/2019 124.517.968-39 40.142/2019 

 
Americana, 12 de julho de 2019

ANTONIO DIAS DA FONSECA
Presidente da Comissão Especial Eleitoral

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 

DECRETO Nº 12.253, DE 20 DE MAIO DE 2019

"Dispõe sobre as normas e procedimentos voltados à expedição de atestado de capacidade técnica dos fornecedores e executores de serviços e 
obras, no âmbito da Administração Direta, nos termos que especifica."

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

Considerando o disposto no inciso II do art. 30 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993;

Considerando o que consta do Procedimento Administrativo PMA nº 31.974/2019, 

D E C R E T A :

Art. 1º Este decreto dispõe sobre as normas e procedimentos voltados à expedição de atestado de capacidade técnica dos fornecedores e executo-
res de serviços e obras, no âmbito da Administração Direta.

Art. 2º Os interessados na expedição do atestado de capacidade técnica deverão protocolar requerimento endereçado à Unidade de Suprimentos, 
informando o número do processo administrativo que deu origem à contratação, bem como o número de cadastro do contrato administrativo.

Art. 3º O atestado de capacidade técnica será emitido pelo Secretário de Administração, após manifestação dos órgãos responsáveis pelo recebi-
mento das mercadorias ou pelo acompanhamento da execução do contrato ou pedido de compra.

Art. 4º O atestado de capacidade técnica poderá ser emitido conforme modelo constante do Anexo I deste decreto, e deverá conter, no mínimo:

I - o número do processo administrativo que deu origem à contratação;

II - a modalidade de licitação utilizada ou o fundamento da dispensa ou inexigibilidade;

III - o número de cadastro do contrato administrativo celebrado;

IV - a identificação do contratado, acompanhada do número de inscrição no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas (CNPJ) ou no Cadastro de 
Pessoas Físicas (CPF), conforme se trate de pessoa jurídica ou física, respectivamente;

V - o objeto do contrato e a especificação dos produtos fornecidos ou dos serviços prestados;

VI - o prazo de vigência contratual;

VII - a atuação do contratado durante a execução contratual, declarando se a prestação foi satisfatória ou inadequada, com o registro da ocorrência 
de eventual cláusula não cumprida e/ou da aplicação de penalidades.

Art. 5º O interessado que pretender a expedição de atestado de capacidade técnica com informações adicionais, além das especificadas no artigo 
anterior, deverá justificar e comprovar seu pedido. 

Art. 6º Caso não tenha ocorrido o término da execução do contrato, o atestado de capacidade técnica deverá se restringir às parcelas já realizadas 
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e avaliadas.

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

Prefeitura Municipal de Americana, aos 20 de maio de 2019.

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.

OMAR NAJAR
Prefeito Municipal

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

ALEX NIURI SILVEIRA SILVA
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

 

DECRETO Nº 12.254, DE 21 DE MAIO DE 2019

"Outorga a CLENIR CESTI MARANGONI, permissão de uso da sala nº 
3A, situada no Terminal Rodoviário do Campo Limpo, e dá outras pro-
vidências."

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

Considerando o disposto nos artigos 62, inciso VI, e 82, § 4º, da Lei 
Orgânica do Município de Americana;

Considerando o disposto nas Leis nº 4.296, de 2 de janeiro de 2006 e 
suas alterações e nº 4.299, de 4 de janeiro de 2006; 

Considerando o que consta do procedimento administrativo PMA 
nº 73.820/2017 e na licitação modalidade Concorrência Pública nº 
004/2018,

D E C R E T A :

Art. 1º Fica outorgada a CLENIR CESTI MARANGONI, inscrito no CNPJ/
MF sob nº 26.932.575/0001-36, e no Cadastro de Atividades do Muni-
cípio sob nº 1000042966 , permissão de uso da sala nº 03A (três A), 
compreendendo área superficial de 9,00 m² (nove metros quadrados), 
situada no Terminal Rodoviário Francisco Luiz Bendilatti, localizado à 
Rua Ítalo Boschiero, nº 220, bairro Campo Limpo II. 
Parágrafo único. A permissão de uso de que trata este decreto é outor-
gada para a exploração da atividade de Lanchonetes, casa de chá, de 
sucos, e similares (vendas de sorvetes, doces, bolos, pipocas, salgados, 
refrigerantes).
Art. 2º Pela utilização do imóvel descrito no artigo anterior, o permis-
sionário pagará à Prefeitura Municipal de Americana, 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$ 210,00 (duzentos e dez reais), cujo recolhimento deverá 
ser efetuado até o dia 25 (vinte e cinco) do mês subsequente ao de 
referência.
§ 1º O atraso no cumprimento desta obrigação acarretará ao Permis-
sionário multa de 2% (dois por cento) ao mês sobre o valor a ser pago 
acrescido de juros de mora de 0,3% (três décimos por mês) ao dia, a ser 
contabilizado no período correspondente ao atraso.
§ 2º 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.
§ 3º Os recursos oriundos da cobrança do preço público serão destina-
dos ao Fundo Municipal de Trânsito, criado pela Lei nº 3.564, de 19 de 
julho de 2001.
§ 4º 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 a atividade ali desenvolvida, ficando 
o permissionário responsável, também, pelo pagamento das tarifas ou 
taxas devidas ao DAE - Departamento de Água e Esgoto e à Companhia 
Paulista de Força e Luz - CPFL, decorrentes da utilização de seus res-
pectivos serviços, ou pelo ressarcimento dos valores cobrados a esse tí-
tulo, de forma proporcional, no caso de o pagamento das referidas tarifas 
ou taxas ser efetuado pelo Poder Público. 
Art. 3º Durante a vigência da presente permissão de uso, o permissio-
nário deverá observar e cumprir, sob pena de revogação, as seguintes 
condições:

I - manter a sala em boas condições de uso e preservação, promovendo 
limpeza diária e colocando os recipientes descartáveis e o lixo nos locais 
determinados pela administração da Estação Rodoviária; 
II - atender às exigências dos Poderes Públicos e, em especial, às de-
terminações contidas no Regulamento Interno da Estação Rodoviária; 
III - não ceder, transferir, emprestar ou locar, a qualquer título, total ou 
parcialmente, a sala objeto desta permissão; 
IV - não alterar a razão social e a finalidade da permissão de uso, sem a 
prévia e expressa autorização da Administração Municipal; 
V - não alterar a estrutura e as características externas da sala sem o 
consentimento prévio e expresso da Administração Municipal; 
VI - afixar alvará de licença e funcionamento no interior da sala, em lugar 
visível ao público e à fiscalização; 
VII - observar o padrão definido pela Unidade de Desenvolvimento Fí-
sico e Urbanístico da Prefeitura Municipal para instalação e utilização 
de painel luminoso, acima da sala, destinado à divulgação da atividade 
explorada; 
VIII - contratar e manter seguro contra incêndio relativo às dependências 
ocupadas; 
IX - pagar pontualmente o preço público decorrente da permissão;
X - manter os dados cadastrais regularmente atualizados, junto ao Ca-
dastro de Atividades da Prefeitura Municipal;
XI - cumprir todas as demais determinações legais e regulamentares 
vigentes. 
Art. 4º O não cumprimento das condições estabelecidas no artigo ante-
rior ou de quaisquer outras obrigações legais, bem como o não paga-
mento do preço público por 2 (dois) meses consecutivos, facultará ao 
Poder Executivo a revogação da permissão de uso, sem prejuízo da 
revogabilidade em razão de sua natureza precária.
Art. 5º Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, caso a Permissionária 
desista ou descumpra, expressa ou tacitamente a presente permissão, 
deverá pagar à Prefeitura Municipal de Americana uma multa pecuniária 
em valor equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor global da pre-
sente permissão, ou seja, do prazo completo da permissão, no caso de 
rescisão administrativa por ato de sua responsabilidade, sem prejuízo 
das demais penalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93.
Art. 6º As benfeitorias realizadas na sala objeto desta permissão ficarão 
incorporadas ao patrimônio público do Município. 
Art. 7º Caberá à Prefeitura Municipal, através da Unidade de Transportes 
da Secretaria  de Transportes e Sistema Viário, fiscalizar o cumprimento 
do presente decreto.
Art. 8º A permissão de uso é outorgada a título precário, por prazo in-
determinado, e condicionadas ao pagamento mensal de preço público 
correspondente, que será reajustado anualmente.
Art. 9º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 21 de maio de 2019.

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.

OMAR NAJAR
Prefeito Municipal

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

ALEX NIURI SILVEIRA SILVA
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

 

DECRETO Nº 12.258, DE 27 DE MAIO DE 2019

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

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

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

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

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

Considerando o que consta do procedimento administrativo PMA nº 
48.064/2014,
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D E C R E T A :

Art. 1º Fica outorgada ao empresário individual Alex Aires Rocha dos 
Santos, inscrito no CNPJ/MF sob nº 30.295.856/0001-00, e no Cadas-
tro de Atividades do Município sob nº 101.231, permissão de uso do 
quiosque n° 2-B (dois-B) do Parque Ecológico "Engenheiro Cid Almeida 
Franco", com área de 10,43m² (dez metros quadrados e quarenta e três 
centímetros quadrados), de propriedade do Município, para comerciali-
zação de produtos alimentícios.

Art. 2º Em decorrência da permissão de uso outorgada, o permissioná-
rio pagará à Prefeitura Municipal, mensalmente, na Unidade de Gestão 
Financeira ou na rede bancária, por meio de guias, carnês ou boletos, a 
critério exclusivo do Poder Público, preço público no valor de R$ 135,79 
(cento e trinta e cinco reais e setenta e nove centavos), cujo recolhimen-
to deverá ser efetuado até o dia 25 (vinte e cinco) do mês subsequente 
ao de referência.

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

I - reajustado de acordo com a legislação municipal vigente;

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

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

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

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

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

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

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

a) promover faxina diária e sempre que for necessário; 

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

III - atender às exigências dos Poderes Públicos; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) medicamentos ou quaisquer outros produtos farmacêuticos;

b) bebidas alcoólicas;

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

d) armas e munições;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 10. Além de se submeter ao poder de polícia de todos os demais 
órgãos da Prefeitura Municipal, o permissionário será especialmente fis-
calizado pela Secretaria de Cultura e Turismo e pela Secretaria de Saú-
de, cujos Subsecretários responsáveis pela área deverão encaminhar 
relatório semestral ao Gabinete do Prefeito, informando se estão sendo 
fielmente cumpridas todas as exigências e obrigações estabelecidas 
neste decreto e na legislação aplicável, sendo que a informação de não 
cumprimento ensejará a revogação da permissão. 
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Art. 11. A permissão de uso de que trata este decreto é outorgada a título 
precário e por prazo indeterminado, podendo ser revogada a qualquer 
tempo, a exclusivo critério da Administração Pública Municipal.

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

Art. 13. Ficam revogados os Decretos n° 12.075, de 3 de setembro de 
2018, e n° 12.211, de 2 de abril de 2019.

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

Prefeitura Municipal de Americana, aos 27 de maio de 2019.

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.

OMAR NAJAR
Prefeito Municipal

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

ALEX NIURI SILVEIRA SILVA
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

 

DECRETO Nº 12.264, DE 7 DE JUNHO DE 2019

"Outorga permissão de uso de salão industrial ao empresário individual 
Marcos Vinícius Faria, 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 
20.737/2019,

D E C R E T A :

Art. 1º Fica outorgada ao empresário individual Marcos Vinícius Faria, 
inscrito no CNPJ/MF sob nº 32.979.887/0001-06, e no Cadastro de Ativi-
dades do Município sob nº 103.779, permissão de uso do salão industrial 
n° 169, situado no Bairro Carioba, nesta Cidade, conforme descrição a 
seguir:

Proprietário: Prefeitura Municipal de Americana

Local: Avenida Carioba - Salão 169 - Bairro Carioba - Americana - SP

Cadastro: 15.0680.0021.0060

Descrição: "Inicia-se num ponto e segue em reta, numa distância de 
16,00m (dezesseis metros); deste deflete à direita e segue em reta, 
numa distância de 36,60m (trinta e seis metros e sessenta centímetros); 
deste deflete à esquerda e segue em reta, numa distância de 0,12m 
(doze centímetros); deste deflete à direita e segue em reta, numa distân-
cia de 17,50m (dezessete metros e cinquenta centímetros); deste deflete 
à direita e segue em reta, numa distância de 16,12m (dezesseis me-
tros e doze centímetros); deste deflete à direita e segue em reta, numa 
distância de 54,10m (cinquenta e quatro metros e dez centímetros) até 
encontrar o ponto inicial, perfazendo uma área superficial de 867,79m² 
(oitocentos e sessenta e sete metros quadrados e setenta e nove centí-
metros quadrados)." 

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

Art. 2º 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$ 2.330,78 (dois mil, trezentos e trinta 
reais e setenta e oito centavos), até o dia 25 (vinte e cinco) do mês sub-
sequente ao de referência.

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

I - reajustado de acordo com a legislação municipal vigente;

II - devido até a data de revogação deste diploma.

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

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

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

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

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

IV - pagar todos os tributos incidentes sobre o imóvel;

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

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

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

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

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

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

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

Art. 7º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 7 de junho de 2019.

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.

OMAR NAJAR
Prefeito Municipal

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

ALEX NIURI SILVEIRA SILVA
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

 

DECRETO Nº 12.274, DE 25 DE JUNHO DE 2019

“Aprova o Regimento Interno do CMDU - Conselho Municipal de Desen-
volvimento Urbano de Americana."

Omar Najar, Prefeito Municipal de Americana, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por lei;
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Considerando o disposto no artigo 62, V, da Lei Orgânica do Município;

Considerando o que consta do Processo Administrativo PMA nº 
38.808/2019,

D E C R E T A :

Art. 1º Fica aprovado o Regimento Interno do CMDU - Conselho Mu-
nicipal de Desenvolvimento Urbano, constante do Anexo ao presente 
decreto.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.

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

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.

DECRETO Nº 12.274, DE 25 DE JUNHO DE 2019.

ANEXO 

REGIMENTO INTERNO DO CMDU - CONSELHO MUNICIPAL DE DE-
SENVOLVIMENTO URBANO DE AMERICANA SP

CAPITULO I
DA NATUREZA

Art. 1º Este Regimento Interno estabelece as normas de organização 
e funcionamento do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano - 
CMDU, órgão permanente, paritário e consultivo do Poder Executivo, 
instituído pelo Art. 116, da Lei 5.997, de 22 de dezembro de 2016, que 
institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado - PDDI.

Art. 2º O CMDU está vinculado à Secretaria de Planejamento, possui 
como finalidade auxiliar o Poder Executivo na tomada de decisões refe-
rentes ao desenvolvimento urbano sustentável, particularmente o desen-
volvimento territorial, social, econômico e ambiental.

Parágrafo único. A sede do CMDU será no Paço Municipal, localizado 
na Avenida Brasil, nº. 85, Vila Medon, nesta cidade.

CAPÍTULO II
DA COMPOSIÇÃO

Art. 3º O Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano é composto 
por 12 (doze) membros titulares e seus respectivos suplentes, na se-
guinte conformidade:

I - 06 (seis) representantes do Poder Executivo, na seguinte conformi-
dade:

a) Secretário de Planejamento;
b) Secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano;
c) Secretário de Obras e Serviços Urbanos;
d) Secretário de Fazenda;
e) Secretário de Meio Ambiente; 
f) Diretor Geral do Departamento de Água e Esgoto (DAE).

II - 06 (seis) representantes de entidades da sociedade civil, legalmente 
constituídas, considerando-se a representatividade dos segmentos or-
ganizados no Município:

a) 01 (um) representante da Subseção da Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB) de Americana;
b) 01 (um) engenheiro representante da Associação dos Engenheiros e 
Arquitetos de Americana (AEAA);
c) 01 (um) arquiteto representante da Associação dos Engenheiros e 
Arquitetos de Americana (AEAA);
d) 01 (um) representante da Associação Comercial e Industrial de Ame-
ricana (ACIA);
e) 01 (um) representante do Consórcio Intermunicipal da Bacia dos Rios 
Piracicaba, Capivari e Jundiaí;
f) 01 (um) representante das entidades ligadas à habitação de interesse 
social.

§ 1º Os representantes da sociedade civil e seus suplentes serão indica-
dos através de correspondência ao Poder Executivo.

§ 2º Os conselheiros serão nomeados pelo Prefeito Municipal, mediante 
edição de Decreto, e terão mandato de 02 (dois) anos, sendo permitida 
sua recondução consecutiva.

§ 3º A função dos conselheiros, honorífica e não remunerada, é conside-
rada de relevante interesse público.

CAPÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO DO CMDU

Art. 4º O CMDU possui a seguinte organização:

I - Plenário;

II - Mesa Diretora, composta por:

a) Presidente;
b) Vice-Presidente;
c) Primeiro Secretário;
d) Segundo Secretário.

III - Câmaras Temáticas.

Art. 5º O Plenário é o órgão deliberativo do CMDU, constituindo-se do 
conjunto de seus Membros no exercício do direito de voto, em local e 
forma legal para deliberar.

§ 1º O local para deliberar é o recinto indicado pela convocação.

§ 2º A forma legal para deliberar é a Sessão.

§ 3º As deliberações serão realizadas através de votação.

§ 4º Cada conselheiro terá direito apenas de 01 (um) voto.

§ 5º A votação será sempre aberta e com quórum qualificado de 2/3 (dois 
terços), não cabendo recurso da decisão. 

Art. 6º É de competência do Plenário:

I - conhecer a realidade municipal, identificando suas condicionantes, 
suas deficiências e suas potencialidades, de modo a que o resultado dos 
trabalhos realizados identifique, com clareza, o caminho a ser seguido, 
na busca do bem comum;
II - deliberar sobre os assuntos submetidos à sua apreciação, nos termos 
do artigo 5º, § 5º, desde que em reunião ordinária, ou extraordinária, 
convocada e divulgada a pauta em tempo hábil; 
III - prestar assessoria aos Poderes Executivo e Legislativo, no tocante 
ao cumprimento das Leis, sempre que fato novo exigir análise especifi-
ca, nas áreas de urbanismo e demais leis que se relacionem ao desen-
volvimento urbano do Município.

Art. 7º A Mesa Diretora dirigirá todos os trabalhos do CMDU, sendo de 
sua competência:

I - propor ao Plenário projetos e sistemas de trabalho, que criem, al-
terem, transformem, situações existentes ou pretendidas, referentes à 
realidade urbana do Município;
II - propor ao Plenário a redação adequada ao texto da Lei que orientará 
o pleno desenvolvimento do Município, de modo que a Administração 
Pública, com o respaldo do Poder Legislativo Municipal, disponha de 
instrumentos eficientes e eficazes na gerência dos recursos municipais, 
consoante as diretrizes definidas na legislação municipal;
III - convocar reuniões solenes.

CAPÍTULO IV
DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO

Seção I
Da Competência do Conselho

Art. 8º Compete aoCMDU:

I - auxiliar o Poder Executivo:
a) na Política Municipal de Desenvolvimento Urbano;
b) no estabelecimento de normas, critérios e padrões relativos ao direito 
urbanístico, obedecidas as Leis e diretrizes gerais municipais, estaduais 
e federais;
c) na adequação de leis, decretos e demais atos normativos municipais 
que versem sobre direito urbanístico;
d) na criação de mecanismos de articulação entre os programas muni-
cipais e os recursos federais e estaduais que tenham impacto sobre o 
desenvolvimento urbano;
e) na definição dos critérios para a elaboração do Plano Plurianual, da 
Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual, na área de 
desenvolvimento urbano;

II - acompanhar a implementação da Política Municipal de Desenvolvi-
mento Urbano, recomendando as providências necessárias ao cumpri-
mento de seus objetivos, em especial dos programas relativos às polí-
ticas de:
a) gestão do solo urbano;
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b) habitação;
c) saneamento ambiental;
d) mobilidade e transporte urbano;
III - Monitorar os investimentos destinados a concretizar os objetivos, 
diretrizes, planos, programas urbanísticos e ambientais integrantes ou 
decorrentes da gestão do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano 
(FMDU), de acordo com as prioridades existentes;
IV - Manifestar-se sobre propostas de alteração da legislação pertinente;
V - emitir orientações e recomendações sobre a aplicação do Estatuto da 
Cidade e dos demais atos normativos relacionados ao desenvolvimento 
urbano;
VI - promover:
a) a cooperação entre a União, o Estado de São Paulo, o Município e a 
sociedade civil na formulação e execução da Política Municipal de De-
senvolvimento Urbano;
b) a realização de estudos, debates e pesquisas sobre a aplicação e os 
resultados alcançados pelos programas e projetos desenvolvidos pelo 
Município na área de desenvolvimento urbano;
c) a realização de seminários ou encontros municipais e regionais sobre 
temas de sua agenda;
d) estudos sobre a definição de convênios na área de desenvolvimento 
urbano sustentável e da propriedade urbana;
VII - estimular a ampliação e o aperfeiçoamento dos mecanismos de par-
ticipação e controle social, visando fortalecer o desenvolvimento urbano 
sustentável;
VIII - publicar e divulgar seus atos e deliberações no Diário Oficial do 
Município ou qualquer veículo de comunicação que venha substituí-lo;
IX - convocar e organizar a Conferência Municipal das Cidades e as 
Audiências Públicas sobre temas da sua agenda;
X - promover a revisão de seu regimento interno, quando necessário; 
XI - eleger a Mesa Diretora, na forma estabelecida neste Regimento.

Seção II
Dos Membros do Conselho

Art. 9º É dever do Conselheiro o comparecimento às reuniões, tanto 
ordinárias como extraordinárias, cabendo o voto ao titular, devendo este 
justificar, previamente a impossibilidade de comparecimento à reunião.

§1º Quando o titular estiver impedido ou impossibilitado de comparecer 
deverá comunicar o fato ao respectivo suplente, em tempo, para que 
ocorra a substituição.
§ 2º Dar-se-á a perda de mandato do conselheiro, na forma do Regi-
mento Interno:
I - em caso de inassiduidade;
II - em caso de infração disciplinar, respeitados o contraditório e a ampla 
defesa.

§ 3º Os membros do CMDU poderão ser substituídos a qualquer tempo 
pela respectiva Entidade, devendo, entretanto, haver a comunicação por 
escrito ao Conselho.

§ 4º Em caso da ausência sucessiva a 02 (duas) reuniões consecutivas, 
sem justificativa, será solicitada à entidade a substituição de seu repre-
sentante até completar o respectivo mandato.

§ 5º Perderá a representação a Entidade cujo representante, no perío-
do de 01 (um) ano, deixar de comparecer, sem justificativa prévia, a 03 
(três) reuniões consecutivas, ou 05 (cinco) reuniões alternadas.

§ 6º A lista de presença deverá ser assinada até a segunda chamada 
feita pela Mesa.

Art. 10. Cabe aos membros do Conselho exercer as seguintes atribui-
ções:

I - participar das reuniões, debater e votar as matérias em exame, justi-
ficando as faltas ocorridas;
II - encaminhar à Mesa Diretora quaisquer matérias que tenham interes-
se em submeter ao Plenário do Conselho;
III - requisitar à Mesa Diretora e aos demais membros do Conselho, in-
formações que julgar necessárias ao desempenho de suas atribuições;
IV - solicitar assessoramento técnico-profissional ao Conselho, quando 
necessário ao esclarecimento de determinada matéria a ser objeto de 
votação;
V - requerer a convocação de reuniões, ordinárias e extraordinárias, de 
conformidade com as normas regimentais;
VI - acompanhar e avaliar os projetos e programas no âmbito de aplica-
ção da legislação municipal;
VII - representar o Conselho quando designado pelo Presidente;
VIII - apresentar projetos de resolução e formular moções ou proposi-

ções no âmbito de competência do Conselho;
IX - propor alterações deste regimento;
X - exercer outras atribuições inerentes à função de conselheiro, tais 
como participar das comissões instituídas pelo Plenário;
XI - cumprir e fazer cumprir este Regimento.

§ 1º O cargo de presidente do conselho será exercido pelo Secretário 
de Planejamento e no caso de seu impedimento assumirá o Vice-pre-
sidente.

§ 2º Os membros da Mesa Diretora, Vice-presidente, 1º e 2º secretários, 
serão escolhidos por meio de eleição interna e possuirão mandato de 
dois anos.
§ 3º As eleições de que trata o parágrafo anterior, serão realizadas por 
votação aberta, respeitando a paridade, podendo ocorrer, a critério do 
Plenário, votação por aclamação, sendo necessária a maioria absoluta 
dos conselheiros.

§ 4º Ocorrendo vacância de cargo deverá realizar-se nova eleição para o 
preenchimento do respectivo cargo para o restante do mandato.

Seção III
Do Presidente

Art. 11. O Presidente é o representante legal do CMDU nas relações 
externas, cabendo-lhe, internamente, funções diretivas, competindo-lhe:

I - cumprir e fazer cumprir este regimento interno;
II - convocar e presidir as reuniões;
III - proclamar o resultado das votações;
IV - encaminhar pedidos de informações;
V - resolver, a partir da deliberação do plenário, qualquer caso não pre-
visto neste regimento;
VI - tratar da publicação dos atos do Conselho;
VII - subscrever e fazer executar as deliberações ou decisões do Con-
selho;
VIII - providenciar, junto ao Poder Executivo municipal, a infraestrutura 
necessária ao funcionamento do Conselho, conforme previsto em lei;
IX - assinar os documentos do Conselho;
X - decidir as questões de ordem;
XI - representar o Conselho em todos os atos públicos, ou designar um 
dos membros para representá-lo;
XII - desempenhar outras atribuições inerentes e necessárias ao pleno 
exercício da Presidência do Conselho.

Parágrafo único. Compete ao Vice-Presidente, substituir o Presidente 
em suas faltas, impedimentos ou vacância, no exercício das suas atri-
buições.

Seção VI
Do Secretário

Art. 12. Ao Primeiro Secretário, compete:

I - secretariar as reuniões do Conselho e lavrar as respectivas atas;
II - solicitar e acompanhar a prestação das atividades de apoio necessá-
rias à execução dos trabalhos do CMDU;
III - providenciar o controle de presença;
IV - receber as justificativas de ausências dos conselheiros que não pu-
derem estar presentes à reunião;
V - comunicar os conselheiros titulares, por carta, se os mesmos estive-
rem prestes a perder o seu mandato, nos termos regimentais;
VI - organizar o arquivo do Conselho;
VII - substituir o presidente e ou vice-presidente em suas faltas, impedi-
mentos ou vacância.

Parágrafo único. Compete ao Segundo Secretário substituir o Primeiro 
Secretário em suas faltas, impedimentos ou vacância.

Seção V
Das Câmaras Temáticas

Art. 13. As Câmaras Temáticas são órgãos compostos de 03 (três) mem-
bros e 01 (um) suplente, eleitos dentre os membros, titulares e suplen-
tes, com a finalidade de examinar os assuntos em tramitação no CMDU, 
e emitir pareceres, ou de proceder a estudos sobre assuntos de natureza 
específica sobre o Município, ou ainda, de investigar fatos determinados, 
de interesse da questão urbana.

Parágrafo único. As Câmaras Temáticas podem ser permanentes ou 
temporárias, de acordo com seu ato de instalação.
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CAPITULO V
DAS REUNIÕES

Art. 14. As reuniões do Conselho serão públicas, sendo que qualquer 
pessoa tem o direito de assisti-las, embora não tenha o direito de se 
manifestar na sessão.

Art. 15. As sessões solenes realizar-se-ão a qualquer dia e hora, para 
fim específico, não havendo prefixação de sua duração, e serão rea-
lizadas sempre em local seguro e de fácil acesso, a critério da Mesa 
Diretora.

Art. 16. As reuniões do CMDU serão ordinárias e extraordinárias.

§ 1º Nas reuniões ordinárias o CMDU poderá discutir sobre processos, 
matérias ou assuntos estranhos a pauta, desde que aprovado pela maio-
ria dos conselheiros presentes, não cabendo deliberação para o assunto 
incluso.

§ 2º Nas reuniões extraordinárias somente poderão ser discutidos e 
aprovados os processos, matérias e assuntos constantes da respectiva 
pauta.

§ 3º Os processos, matérias e assuntos incluídos na pauta, que, por 
qualquer motivo, não tenham sido objeto de discussão ou deliberação, 
poderão constar na pauta da reunião ordinária seguinte.
§ 4º O fato de constar, necessariamente, na pauta da reunião ordinária, 
nos termos do parágrafo anterior, não impede que os referidos proces-
sos, matérias ou assuntos venham a ser discutidos e deliberados em 
reunião extraordinária, se incluídos, na respectiva pauta.

Art. 17. A convocação da reunião será feita pelo Presidente ou por 1/5 
(um quinto) dos conselheiros titulares, sendo que deverão ser respeita-
dos os seguintes prazos:

I - antecedência mínima de 07 (sete) dias para as reuniões ordinárias;
II - antecedência mínima de 03 (três) dias para as reuniões extraordi-
nárias.

Art. 18. Constará da pauta o seguinte:

I - expediente:

a) leitura das justificativas dos conselheiros faltantes;
b) leitura, discussão e votação da ata da reunião anterior, que poderá ser 
dispensada a critério do Plenário; 
c) leitura abreviada dos documentos, para ciência dos conselheiros e 
ulteriores providências;

II - Ordem do Dia, composta por processos, matérias e assuntos a serem 
debatidos e deliberados.

§ 1º Poderá a Ordem do Dia ser suspensa ou alterada, mediante a apro-
vação da maioria dos conselheiros, nos casos de:

I - inclusão de matéria relevante, por deliberação da maioria absoluta 
dos conselheiros, no caso de reuniões ordinárias;
II - inversão preferencial;
III - adiamento.

§ 2º Em se tratando da inclusão de matéria relevante, a deliberação 
ocorrerá em reunião subsequente, devendo ser por maioria absoluta dos 
conselheiros. 

Art. 19. As reuniões ordinárias se realizarão mensalmente, na primeira 
terça-feira de cada mês, às 8h30m, e terão a duração prevista de uma 
hora.

Parágrafo único. No caso de o dia da reunião coincidir com feriado, a 
mesma fica transferida para a terça-feira subsequente.

Art. 20. As reuniões extraordinárias serão convocadas por meio ele-
trônico, confirmada por contato telefônico, especificando-se a pauta da 
mesma. 

Art. 21. As reuniões só se iniciarão com a presença mínima de 1/3 (um 
terço) dos membros.

§ 1º Não havendo o número regimental de membros a reunião será can-
celada, anotando-se a falta dos conselheiros ausentes, e lavrando-se 
ata da mesma.

§ 2º As deliberações do CMDU serão tomadas conforme estabelecido no 
§ 5º do artigo 5º por maioria simples de votos dos conselheiros presentes 
com direito a voto, exceto quando a matéria exigir quórum específico. 

Art. 22. Os trabalhos serão relatados de modo circunstanciado na ata, 
que deverá conter:

a) data, horário e local;
b) forma de convocação e pauta;
c) conselheiros presentes e ausentes;
d) expediente, descrito de forma sucinta;
e) ordem do dia, relatada item a item de forma sucinta, qual a votação e 
a deliberação tomada;
f) próxima reunião;
g) encerramento.

Art. 23. As reuniões poderão contar com a presença de assessores téc-
nicos ou servidores municipais, por solicitação do presidente, ouvidos os 
conselheiros, sendo-lhes facultada a manifestação apenas se solicitada.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 24. No Plenário do CMDU, em sinal de respeito à comunidade que 
este órgão representa, e em sinal de civismo, educação e de seriedade 
no desempenho das funções deste Conselho, serão respeitadas todas 
as boas normas de disciplina, por todos os membros, indistintamente.

Art. 25. Este regimento poderá ser alterado a qualquer tempo, desde 
que as alterações sejam aprovadas pela maioria absoluta do Conselho.

Art. 26. Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho, observando-
-se a legislação em vigor.

Art. 27. Este Regimento entrará em vigor na data de sua aprovação em 
Plenário.

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

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.

OMAR NAJAR
Prefeito Municipal

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

ALEX NIURI SILVEIRA SILVA
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

 

LEI Nº 6.323, DE 5 DE JULHO DE 2019

Autor do Projeto de Lei C. M. nº 34/2019 - Poder Legislativo - Vereador 
Welington Guilherme Rezende. 

"Institui o Dia Municipal da Fibromialgia 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 do Munícipio de Americana o Dia Muni-
cipal da Fibromialgia, para fins de conscientização, em todo dia 12 de 
maio.

Art. 2º A data ora instituída constará do Calendário Oficial de eventos do 
Município de Americana.

Art. 3º Vetado.

Art. 4º Vetado.

Parágrafo único. Vetado.

Art. 5º Vetado.

Parágrafo único. Vetado.

Art. 6º As despesas decorrentes com a execução da presente Lei cor-
rerão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se 
necessário.

Art. 7º O Poder Executivo regulamentará esta Lei no que couber.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 5 de julho de 2019.
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Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.

Ref. Prot. PMA nº 47.334/2019

OMAR NAJAR
Prefeito Municipal

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

ALEX NIURI SILVEIRA SILVA
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

 

LICITAÇÕES

EDITAL DE ERRATA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2018 

Processo nº 65.666/2018

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS"
A Prefeitura Municipal de Americana torna público que no item 03 do Anexo I - Modelo de Proposta Financeira - do Edital do referido processo, onde 
se lê ano de fabricação a partir de 2019, leia-se ano de fabricação 2013, conforme Memorial Descritivo do Anexo IX, considerando erro material 
(digitação).

EDITAL DE SUSPENSÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2018 

Processo nº 65.666/2018

OBJETO:"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS"
A Prefeitura Municipal de Americana torna público que fica SUSPENSA a presente licitação, por determinação do Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo.

Eu, Luciane Carloni, matrícula n.º 11.215 conferi o presente. Eu, José Eduardo da Cruz Rodrigues Flores, Secretário de Administração Interino, 
autorizei a publicação oficial. Americana, 12 de Julho de 2019.

SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA PARA ELEIÇÃO  DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA DO  MUNICÍPIO DE AMERICANA / SP

O Secretário de Cultura e Turismo de Americana, em cumprimentoda Lei 6.274, de 11 de fevereiro de 2019, CONVOCA os agentes e Produtores 
Culturais, bem como os representantes da sociedade civil que atuem no segmento, para a Assembleia Setorial de eleição de seus representantes, 
através de voto direto, para o Conselho Municipal de Cultura do Município de Americana para o período de 12 meses.

Serão eleitos 07 (sete) representantes e seus respectivos suplentes, por áreas assim especificadas:

- 01 representante da Câmara Setorial de Dança e seu respectivo suplente;

- 01 representante da Câmara Setorial de Literatura e seu respectivo suplente;

- 01 representante da Câmara Setorial de Folclore, artesanato, blocos carnavalescos e escolas de samba e seu respectivo suplente;

- 01 representante da Câmara Setorial de Teatro e seu respectivo suplente;

- 01 representante da Câmara Setorial de Música e seu respectivo suplente;

- 01 representante da Câmara Setorial de Cinema, vídeo e mídia e seu respectivo suplente;

- 01 representante da Câmara Setorial de Artes Plásticas e seu respectivo suplente.

A Assembleia realizar-se-á no Auditório do CCL, localizado na Av Brasil, 1293 - Jardim São Paulo, o dia 29 de julho de 2019, às 19H00.
Americana, 12 de julho de 2019

FERNANDO JOSÉ GIULIANI
Secretário de Cultura e Turismo

SECRETARIA DE FAZENDA
 

Unidade de arrecadação

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 34/2019

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, 
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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 

B.K. BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S/A Descarte Irregular de Resíduos 25452/2018 1834 4198/2005 975,57 

MÁRCIO ROGÉRIO PASCOAL Poda de Árvore 26397/2018 1908 5529/2013 631,86 

ANTONIO VÍTOR Poda de Árvore 26402/2018 1850 5529/2013 421,66 

EDUARDO MINATEL FREDERICO Poluição Sonora 29920/2018 1859 5907/2016 795,90 

HÉLIO YURI CAVICHIOLI Poluição Sonora 34110/2018 1872 5907/2016 1.591,80 

HÉLIO YURI CAVICHIOLI Poluição Sonora 34114/2018 1871 5907/2016 795,90 

LUCAS EDUARDO COLENTI Poluição Sonora 37644/2018 1763 5907/2016 1.000,00 

LARA & SÁBIO LTDA Poluição Sonora 49184/2018 1976 5907/2016 795,90 

ZULMIRA MODESTO Poda de Árvore 53264/2018 2027 5529/2013 421,66 

JOÃO BATISTA LOPES Descarte Irregular de Resíduos 54015/2018 2046 4198/2005 975,57 

FERNANDO DE OLIM MAROTE Anelamento de Árvore 53309/2018 2035 5529/2013 421,66 

CÉSAR HENRIQUE DOS SANTOS Poluição Sonora 57316/2018 1988 5907/2016 795,90 

GUSTAVO ROSA DA SILVA Publicidade Irregular 59859/2018 2152 4584/2007 1.561,65 

GUSTAVO ROSA DA SILVA Publicidade Irregular 59863/2018 2059 4584/2007 1.561,65 

LUIZ EDUARDO RISTISTISCH Publicidade Irregular 60731/2018 2077 4584/2007 1.561,65 

CIA FIAÇÃO TEC SÃO MIGUEL LTDA Poda de Árvore 63751/2018 2352 5529/2013 1.263,72 

MARCO ANTONIO DI BENEDETTO Poluição Sonora 65536/2018 2109 5907/2016 795,90 

ALESSANDRO EMÍDIO DOS SANTOS Poluição Sonora 69260/2018 2119 5907/2016 795,90 

VINICIUS ROMEIRO Poluição Sonora 69262/2018 2157 5907/2016 795,90 

VINICIUS ROMEIRO Poluição Sonora 69263/2018 2158 5907/2016 1.591,80 

VINICIUS ROMEIRO Poluição Sonora 69265/2018 2121 5907/2016 1.591,80 

O.M.N. VILA FREZZARIN EMPREENDIMENTOS LTDA Poda de Árvore 70975/2018 2367 5529/2013 421,66 
 

ODENILSON APARECIDO DO AMARAL Poluição Sonora 73452/2018 2176 5907/2016 795,90 

HENRIQUE VALMIR RIGUE Poluição Sonora 78338/2018 2126 5907/2016 795,90 

THIAGO BERINGUEL DA SILVA Poluição Sonora 78341/2018 2168 5907/2016 795,90 

VALDOMIRO LIMA Construção de Fechamento de Imóvel 8256/2019 86803 2482/1991 300,84 

VALDOMIRO LIMA Limpeza de Imóvel 8257/2019 86802 2482/1991 451,80 

ELISABETE APARECIDA FERREIRA Reparo em Passeio Público 37434/2019 88014 2482/1991 717,50 

ALEX MARINHO DA SILVA Construção de Fechamento de Imóvel 38275/2019 88265 2482/1991 2.095,35 

MARIA BELUCCI RUA Reparo em Passeio Público 38281/2019 88034 2482/1991 651,82 

LAURINDO CAMOLEZI Limpeza de Imóvel 41141/2019 90384 2482/1991 859,93 

I & F CORREA DE SANTANA LTDA – ME Construção de Fechamento de Imóvel 43461/2019 87589 2482/1991 405,63 

I & F CORREA DE SANTANA LTDA – ME Construção de Passeio Público 43463/2019 87591 2482/1991 405,63 

ROSANA HUDOROVICH Construção de Fechamento de Imóvel 43467/2019 87650 2482/1991 601,68 

JÚLIO GONÇALVES DE ASSIS Construção de Fechamento de Imóvel 43468/2019 87684 2482/1991 640,79 

ODILON PAES DE CAMARGO JÚNIOR Construção de Fechamento de Imóvel 43472/2019 87702 2482/1991 601,68 

ODILON PAES DE CAMARGO JÚNIOR Construção de Passeio Público 43474/2019 87703 2482/1991 601,68 

RINALDO FORNAZIERO Limpeza de Imóvel 43484/2019 90423 2482/1991 1.411,87 

ESPÓLIO DE MANOEL MARTINS Limpeza de Imóvel 43488/2019 90643 2482/1991 376,50 

ESPÓLIO DE MANOEL MARTINS Limpeza de Imóvel 43489/2019 90644 2482/1991 376,50 

CÉLIA CRISTINA MORO Limpeza de Imóvel 43492/2019 90680 2482/1991 1.304,20 

ANTONIO ZANINI Limpeza de Imóvel 43924/2019 91099 2482/1991 1.004,00 

SEBASTIÃO FRANCISCO Limpeza de Imóvel 43928/2019 91113 2482/1991 923,68 

ROSA MARIA RODRIGUES STEFANO Limpeza de Imóvel 43931/2019 91130 2482/1991 753,00 

MARIA FÁVARO PIRONATO Limpeza de Imóvel 43933/2019 91134 2482/1991 391,56 

FLÁVIO ALVES DE ANDRADE Limpeza de Imóvel 43937/2019 91160 2482/1991 790,12 

GEORGINA ZOGBI Reparo em Passeio Público 43955/2019 90467 2482/1991 4.322,57 

LAILA EMMA ZOGBI Reparo em Passeio Público 43956/2019 90468 2482/1991 2.787,78 
 
 DALILA TÊXTIL LTDA Construção de Passeio Público 43957/2019 89733 2482/1991 1.056,45 

ATRIUM SERVIÇOS DE ARQUITETURA LTDA Construção de Passeio Público 43959/2019 87831 2482/1991 1.367,82 

LUCIMAR DOS SANTOS CARVALHO Limpeza de Imóvel 43974/2019 90686 2482/1991 918,28 

ALEX SANDRO FARIAS HENRIQUE Limpeza de Imóvel 43987/2019 90720 2482/1991 1.129,50 

ESPÓLIO DE MARUF MOTAWEH Limpeza de Imóvel 43993/2019 91055 2482/1991 935,20 

IVANETE DOS ANJOS ZANETTI Limpeza de Imóvel 44732/2019 90942 2482/1991 376,50 

AÍRTON MACHADO DA SILVA Limpeza de Imóvel 44736/2019 90926 2482/1991 376,50 

MARIA APARECIDA NAVARRO PECCININI Limpeza de Imóvel 44750/2019 90932 2482/1991 376,50 

MARIA APARECIDA NAVARRO PECCININI Limpeza de Imóvel 44754/2019 90935 2482/1991 376,50 

MARIA APARECIDA NAVARRO PECCININI Limpeza de Imóvel 44757/2019 90901 2482/1991 376,50 

MARIA APARECIDA NAVARRO PECCININI Limpeza de Imóvel 44758/2019 90902 2482/1991 376,50 

MARIA APARECIDA NAVARRO PECCININI Limpeza de Imóvel 44759/2019 90903 2482/1991 376,50 

MARIA APARECIDA NAVARRO PECCININI Limpeza de Imóvel 44763/2019 90904 2482/1991 376,50 

MARIA APARECIDA NAVARRO PECCININI Limpeza de Imóvel 44766/2019 90905 2482/1991 376,50 

SEBASTIÃO CAETANO DE SOUSA Limpeza de Imóvel 44768/2019 90795 2482/1991 414,15 

VANIRA CRISTIANE BRANCATTI DOS SANTOS Limpeza de Imóvel 44775/2019 90849 2482/1991 380,01 

ONIVALDO RENESTO Limpeza de Imóvel 44776/2019 90866 2482/1991 376,50 

ANDREA ARY CORTELASO Reparo em Passeio Público 45050/2019 90546 2482/1991 11.439,94 

CELCINO CARLOS DE OLIVEIRA Limpeza de Imóvel 49120/2019 91564 2482/1991 1.142,05 

MADALENA CLEMENTINO BUENO Limpeza de Imóvel 49475/2019 91678 2482/1991 828,30 

C B & FILHOS ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA Limpeza de Imóvel 49476/2019 91544 2482/1991 996,47 

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA Construção de Fechamento de Imóvel 49480/2019 89000 2482/1991 1.002,80 

AMERICANA DIGITAL LTDA Limpeza de Imóvel 51320/2019 90783 2482/1991 753,00 

AMERICANA DIGITAL LTDA Limpeza de Imóvel 51323/2019 90784 2482/1991 753,00 

AMERICANA DIGITAL LTDA Limpeza de Imóvel 51324/2019 90785 2482/1991 753,00 

AMERICANA DIGITAL LTDA Limpeza de Imóvel 51325/2019 90786 2482/1991 952,52 
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DALILA TÊXTIL LTDA Construção de Passeio Público 43957/2019 89733 2482/1991 1.056,45 

ATRIUM SERVIÇOS DE ARQUITETURA LTDA Construção de Passeio Público 43959/2019 87831 2482/1991 1.367,82 

LUCIMAR DOS SANTOS CARVALHO Limpeza de Imóvel 43974/2019 90686 2482/1991 918,28 

ALEX SANDRO FARIAS HENRIQUE Limpeza de Imóvel 43987/2019 90720 2482/1991 1.129,50 

ESPÓLIO DE MARUF MOTAWEH Limpeza de Imóvel 43993/2019 91055 2482/1991 935,20 

IVANETE DOS ANJOS ZANETTI Limpeza de Imóvel 44732/2019 90942 2482/1991 376,50 

AÍRTON MACHADO DA SILVA Limpeza de Imóvel 44736/2019 90926 2482/1991 376,50 

MARIA APARECIDA NAVARRO PECCININI Limpeza de Imóvel 44750/2019 90932 2482/1991 376,50 

MARIA APARECIDA NAVARRO PECCININI Limpeza de Imóvel 44754/2019 90935 2482/1991 376,50 

MARIA APARECIDA NAVARRO PECCININI Limpeza de Imóvel 44757/2019 90901 2482/1991 376,50 

MARIA APARECIDA NAVARRO PECCININI Limpeza de Imóvel 44758/2019 90902 2482/1991 376,50 

MARIA APARECIDA NAVARRO PECCININI Limpeza de Imóvel 44759/2019 90903 2482/1991 376,50 

MARIA APARECIDA NAVARRO PECCININI Limpeza de Imóvel 44763/2019 90904 2482/1991 376,50 

MARIA APARECIDA NAVARRO PECCININI Limpeza de Imóvel 44766/2019 90905 2482/1991 376,50 

SEBASTIÃO CAETANO DE SOUSA Limpeza de Imóvel 44768/2019 90795 2482/1991 414,15 

VANIRA CRISTIANE BRANCATTI DOS SANTOS Limpeza de Imóvel 44775/2019 90849 2482/1991 380,01 

ONIVALDO RENESTO Limpeza de Imóvel 44776/2019 90866 2482/1991 376,50 

ANDREA ARY CORTELASO Reparo em Passeio Público 45050/2019 90546 2482/1991 11.439,94 

CELCINO CARLOS DE OLIVEIRA Limpeza de Imóvel 49120/2019 91564 2482/1991 1.142,05 

MADALENA CLEMENTINO BUENO Limpeza de Imóvel 49475/2019 91678 2482/1991 828,30 

C B & FILHOS ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA Limpeza de Imóvel 49476/2019 91544 2482/1991 996,47 

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA Construção de Fechamento de Imóvel 49480/2019 89000 2482/1991 1.002,80 

AMERICANA DIGITAL LTDA Limpeza de Imóvel 51320/2019 90783 2482/1991 753,00 

AMERICANA DIGITAL LTDA Limpeza de Imóvel 51323/2019 90784 2482/1991 753,00 

AMERICANA DIGITAL LTDA Limpeza de Imóvel 51324/2019 90785 2482/1991 753,00 

AMERICANA DIGITAL LTDA Limpeza de Imóvel 51325/2019 90786 2482/1991 952,52 
 
 AMERICANA DIGITAL LTDA Limpeza de Imóvel 51326/2019 90787 2482/1991 1.190,94 

AMERICANA DIGITAL LTDA Limpeza de Imóvel 51327/2019 90788 2482/1991 753,00 

AMERICANA DIGITAL LTDA Limpeza de Imóvel 51328/2019 90789 2482/1991 753,00 
 

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 
atendimento das 09h00 às 16h00). 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, 12 de julho de 2019

WANDERLEY PEDRO LAMBERTI
Diretor de Unidade

Unidade de TribUTação

TERMO DE INDEFERIMENTO DA OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL

(RESULTADO PUBLICADO NO PORTAL DO SIMPLES NACIONAL EM 06/07/2019)

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 33/2019 dos contribuintes relacionados no anexo I. A Unidade de Tributação da Secretaria de Fazenda do Municí-
pio de  Americana, na forma da lei, FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento e a quem mais possa interes-
sar, que, com fundamento no § 6º do artigo 16 da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, e nos artigos 6º, 14 e 122 da Resolução 
CGSN nº. 140 de 22 de maio de 2018, os contribuintes relacionados no Anexo I ficam impedidos de optarem pelo Simples Nacional em razão 
de não estarem inscritos no Cadastro de Atividades. Pelo presente EDITAL os contribuintes relacionados no anexo I ficam NOTIFICADOS de que 
poderão impugnar o indeferimento no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da ciência desse Termo de Indeferimento, observado o disposto nos 
artigos 238, 239, 265 e 266 da Lei nº. 4.930/2009, com redação das Leis nº 5.432/2012 e 6.079/2017. Do despacho de primeira instância caberá re-
curso no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da ciência da decisão, observado o disposto no artigo 269 da Lei nº. 4.930/2009. As impugnações 
e recursos devem ser formalizados por meio de petição escrita e entregues no Serviço de Protocolo da Secretaria de Administração - Av. Brasil nº. 
85, acompanhadas dos seguintes documentos: a) cópia do RG e CPF/CNPJ do interessado; b) procuração, com firma reconhecida, acompanhada 
dos documentos pessoais do procurador (cópia do RG e CPF), quando o signatário do requerimento for procurador; c) se pessoa jurídica, cópia 
do instrumento de constituição e, se for o caso, suas alterações posteriores ou o instrumento de constituição consolidado, regularmente registrado 
no órgão competente; d) outros documentos auxiliares na fundamentação do pedido. A Unidade de Julgamento de Processos Administrativos, res-
ponsável pela análise do pedido, poderá a seu critério solicitar outros documentos ou esclarecimentos que julgar necessário. Após regularizada a 
pendência (Inscrição Municipal no Cadastro de Atividades), dentro do prazo de 30 (trinta) dias da data da inscrição, o interessado poderá realizar 
nova Opção pelo Simples Nacional, caso esteja dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias da data de abertura constante do CNPJ, nos termos 
do artigo 6º da resolução CGSN nº 140/2018. Para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e ignorância não possa ser alegada, expediu-se o 
presente edital, devidamente publicado na forma da Lei. 

ANEXO I 
 

CNPJ NOME EMPRESARIAL 
33.923.047/0001-86 J R ARRAES COELHO 

33.965.470/0001-49 TEFF BRASIL FABRICACAO DE MASSAS EIRELI 

 

Americana, 12 de julho de 2019

EDER FÁBIO BUOSI
Agente Fiscal de Rendas Municipais

 DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
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EDITAL DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/19
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.771/2019

OBJETO: Contratação de empresa para confecção de bobinas pré im-
pressas de papel térmico para Leitura e Impressão simultânea de Con-
tas de Água e Esgoto conforme quantidades e especificações constante 
no Termo de Referência.
Data da Realização : 25/07/2019
Início da Sessão Pública: 9h
Local: Rua dos Estudantes, 333, Bairro Cordenonsi
Fones: (19) 3471 2904 /3471 2948
Email: adm@daeamericana.com.br
O Edital está disponível através do site: www.daeamericana.com.br link: 
Editais e Licitações: Pregões

Americana, 12 de julho de 2019

FERNANDO BRYAN FRIZZARIN
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO

 

EDITAL DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/19
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.213/2019

OBJETO: .Registro de Preços para prestação de serviços de impressão 
de envelopes com timbre e janela, conforme quantidades e especifica-
ções constantes no Termo de Referência.
Data da Realização : 30/07/2019
Início da Sessão Pública: 9h
Local: Rua dos Estudantes, 333, Bairro Cordenonsi
Fones: (19) 3471 2904 /3471 2948
Email: adm@daeamericana.com.br
O Edital está disponível através do site: www.daeamericana.com.br link: 
Editais e Licitações: Pregões

Americana, 12 de julho de 2019

FERNANDO BRYAN FRIZZARIN
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO

 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/18
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4.448/2018

OBJETO: Contratação de empresa para locação de veículos com manu-
tenção total (inclusive troca de óleo, lubrificantes e pneus), sem motorista 
e combustível, devidamente licenciados e providos de todos acessórios 
exigidos pelo CTB, seguro contra terceiro, rastreador e demais normas 
pertinentes, para atender ao DAE, conforme quantidades e especifica-
ções constantes no Termo de Referência.
CONTRATANTE: Departamento de Água e Esgoto 
CONTRATADA: Germânica Locadora de Veículos Ltda.
FINALIDADE: Prorrogação da vigência contratual por mais 12 (doze) 
meses e reajuste do valor pelo índice do IPCA de 4,994780%.a partir 
de 10/07/19.
ASSINATURA DO TERMO: 08/07/2019.

Americana, 12 de julho de 2019

FERNANDO BRYAN FRIZZARIN
Chefe da Divisão de Administração

 

EDITAL DE EXTRATO CONTRATUAL

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

OBJETO:Contratação de empresa especializada de engenharia para 
diagnóstico, fornecimento e integração de soluções para controle e redu-
ção de perdas físicas e aparentes nos centros de reservação R10 e R11 
do município de Americana, assim como apresentação de diagnóstico, 
prognóstico e solução conforme especificações constantes no Termo de 
Referência.
CONTRATO: 28/19

CONTRATANTE: Departamento de Água e Esgoto
CONTRATADA: ITRON SOLUÇÕES PARA ENERGIA E ÁGUA LTDA
VALOR DO CONTRATO: R$ 1.243.000,00
DATA DA ASSINATURA: 04/07/2019
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

Americana, 12 de julho de 2019

FERNANDO BRYAN FRIZZARIN
Chefe da Divisão de Administração

 

EDITAL DE JULGAMENTO DAS HABILITAÇÕES

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/19
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8.159/19

OBJETO: Contratação de empresa especializada para ampliação dos 
centros de reservação R08, R10, R12 e R13, através da execução de 
reservatórios metálicos vitrificados com teto autoportante geodésico, in-
cluindo fornecimento, montagem, interligações e demolições, conforme 
quantidades e especificações constantes no Termo de Referência.
Após a análise dos documentos de habilitação, tornamos público a 
HABILITAÇÃO das empresas SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E 
IMPORTAÇÃO LTDA eRGS9 TECNOLOGIA, IMPORTAÇÃO E CONS-
TRUÇÕES LTDA, por atenderem a todos os requisitos do edital.
A empresa NR ENGENHARIA LTDA foi Inabilitada por não atender aos 
itens abaixo:
Item 5.3.2.1: referente a Certidão de Registro ou Inscrição da licitante 
e dos respectivos profissionais técnicos na entidade competente CREA 
ou o Visto para Licitação do Estado de São Paulo em desacordo com as 
exigências do CREA-SP.
Itens 5.3.2.2 e 5.3.2.3: apresentou incompleto o(s) Atestado(s) de Ca-
pacidade Técnica(s) emitido em nome da Licitante e do profissional por 
pessoa de direito público ou privado comprovando execução de serviços 
pertinentes e compatíveis com o objeto da licitação referente ao subitem 
Execução de tanque em chapas de aço parafusado, não comprovando o 
fornecimento do tanque.
Apresentou o laudo de portabilidade somente em inglês e em desacordo 
com as normas da Portaria de Consolidação nº 5, de 03/10/17, do Mi-
nistério da Saúde.
O prazo para interposição de recursos será de 5 (cinco) dias úteis e os 
pedidos de vistas ao processo serão por ordem de protocolo.
Decorrido o prazo legal sem interposição de recursos, será publicada a 
data para a reunião de abertura dos envelopes contendo as propostas 
comerciais das empresas habilitadas.

Americana, 12 de julho de 2019

FERNANDO BRYAN FRIZZARIN
Chefe da Divisão de Administração

GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA 
(GAMA)

 

ACADEMIA DA GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA EDITAL 
N° 05, 12 DE JULHO DE 2019.

"Estabelece o procedimento para o Estágio de Qualificação Pro-
fissional de 2019 dos Guardas Civis Municipais de Americana que 

frequentam instituições de ensino."

MARCOS GUILHERME, Diretor Comandante da Guarda Municipal de 
Americana, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, resolve 
estabelecer o procedimento para o Estágio de Qualificação Profissional 
de 2019 dos Guardas Civis Municipais que frequentam instituições de 
ensino.  Considerando o Edital 01, 12 de fevereiro de 2019, da Acade-
mia da Guarda Municipal de Americana que estabelece o procedimento 
para o Estágio de Qualificação Profissional de 2019 aos Guardas Civis 
Municipais de Americana - SP

Art. 1°. O Guarda Civil Municipal devidamente matriculado e que fre-
quenta regularmente uma instituição de ensino, fica convocado para 
frequentar o Estágio de Qualificação Profissional no mês de julho, con-
forme a grade de instruções previamente estabelecida.

Art. 2º. Essa convocação precede qualquer licença, podendo ser anali-
sado cada caso via requerimento encaminhado à Academia da Guarda 
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Municipal.
 Americana, 12 de julho de 2019 

Hariel Mikolay
Coordenador da Academia

 MARCOS GUILHERME 
 DIRETOR - COMANDANTE 

Açougueiro                                                                                                        1

Atendente de loja de bolos                                                              1

Auxiliar administrativo/ Vendas  - Morar em Nova 
Odessa           

1

Auxiliar de limpeza                                                                   1

Auxiliar de manutenção predial                                                                1

Auxiliar de produção (trabalho com porcelanato) -
conhecimento em serra elétrica e lixadeira                                                                                              

2

Auxiliar de tesouraria                                                                                              1

Boleira/confeiteira                                                                            2

Costureira - overlock e galoneira                                                              1

Eletricista de manutenção industrial - curso 
técnico na área e disponibilidade para viagens                                                                                                    

1

Farmacêutico                                                                                        1

Faxineira - limpeza em indústria                                                                1

Faxineiro/ limpador de piscinas                                                                 1

Fiscal de loja – supermercado                                                            1

Líder de produção – formação técnica têxtil (Disp. 
Para turnos)          

1

Mecânico de manutenção de máquina de costura                                      1

Mecânico de refrigeração - curso técnico na área                          1

Mecânico de usinagem                                                                                 1

Moldador de fundição - peças em areia para 
fundição em alumínio   

1

Montador - bancadas de granito, mármore e 
porcelanato          

2

Motorista carreteiro                                                                               1

Motorista de furgão - CNH "C"                                                                    1

Operador de máquina de fundição (alumínio)                                        1

Retificador de usinagem                                                                               1

Servente de pedreiro                                                                        1

Vendedor externo - sucos (possuir CNH "A/B")                                  5

VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
Agente comercial – produtos bancários                                              1
Auxiliar de limpeza                                                                     1
Caixa                                                                                                        1
Motorista de ônibus                                                             1
Operador de loja/mercearia                                                                    1

PAT DISPONIBILIZA
38 VAGAS DE EMPREGO

O Posto de Atendimento ao Trabalhador - PAT - Americana, 
tem 38 vagas disponíveis. Os interessados devem entrar no 
site da Prefeitura de Americana, 
www.americana.sp.gov.br, acessar o link "PAT - cadastro 
currículo", em seguida acessar o link "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 8 às 16h.

VAGAS PARA CADASTRO NO SITE

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.


		2019-07-12T17:38:03-0300
	MUNICIPIO DE AMERICANA:45781176000166




