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UniDaDe De assistência social

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 153, DE 29 DE AGOSTO DE 2019.

Convoca Assembleia para composição das vagas em vacância dos re-
presentantes da Sociedade Civil, para complementação do mandato de 
dois anos da composição do CMAS exercício 2019/2021.

O Conselho Municipal de Assistência Social, denominado simplesmente 
CMAS, reunido no dia 29 de agosto de 2019, na sala 61 na Câmara 
Municipal de Americana, localizada na Praça Divino Salvador, n° 5 - Jd. 
Girassol, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 2.996, 
de 19 de agosto de 1996, reestruturada pela Lei Municipal nº 5.487, de 
05 de junho de 2013;

Considerando a Lei Municipal nº 5.487, de 05 de junho de 2013 e a Re-
solução CMAS nº 48, de 23 de junho de 2015 que aprova o Regimento 
Interno do Conselho Municipal;

Considerando a Resolução CMAS n° 16, de 31 de outubro de 2013, 
que dispõe sobre estabelecer critérios para substituição dos membros 
representantes da sociedade civil que compõem o Conselho Municipal 
da Assistência Social de Americana,

RESOLVE:

Art. 1º Convocar a Assembleia para composição das vagas em vacância 
dos representantes da Sociedade Civil, para complementação do man-
dato de dois anos da composição do CMAS exercício 2019/2021.

Art. 2º A Assembleia será realizada no dia 26/09/2019, a partir das 8:30 
horas, no Plenarinho na Câmara Municipal de Americana, localizada na 
Praça Divino Salvador, n° 5 - Jd. Girassol, e serão eleitos os seguintes 
representantes da Sociedade Civil:

a) 2 (dois) representantes suplentes dos usuários ou de organizações 
de usuários da assistência social; e
b) 2 (dois) representantes suplentes das entidades e serviços de assis-
tência social inscritos no CMAS.

Art. 3º Consideram-se: 

I - representantes de usuários: pessoas vinculadas aos serviços, progra-
mas, projetos e benefícios socioassistenciais;

II - representantes de entidades, organizações e serviços de assistência 
social: membros da diretoria ou funcionários nomeados a cargo de che-
fia, com poder de decisão, sendo os tipos de entidades: 

a) de atendimento: aquelas que, de forma continuada, permanente e pla-

nejada, prestam serviços, executam programas ou projetos e concedem 
benefícios de proteção social básica ou especial, dirigidos às famílias 
e indivíduos em situação de vulnerabilidade ou risco social e pessoal;

b) de assessoramento: aquelas que, de forma continuada, permanente 
e planejada, prestam serviços e executam programas ou projetos volta-
dos prioritariamente para o fortalecimento dos movimentos sociais e das 
organizações de usuários, bem como para a formação e capacitação de 
lideranças, dirigidos ao público da política de assistência social;

c) de defesa e garantia de direitos: aquelas que, de forma continuada, 
permanente e planejada, prestam serviços e executam programas ou 
projetos voltados prioritariamente para a defesa e efetivação dos direitos 
socioassistenciais, construção de novos direitos, promoção da cidada-
nia, enfrentamento das desigualdades sociais e articulação com órgãos 
públicos de defesa de direitos, dirigidos ao público da Política de Assis-
tência Social;

Art. 4º A escolha será realizada por voto dos representantes da Socie-
dade Civil presentes no dia da Assembleia divididos pela representativi-
dade definida no artigo 2º desta Resolução.

§ 1º Cada entidade ou serviço de assistência social participante no pro-
cesso de escolha indicará um de seus membros para atuar como seu 
representante, além de seu candidato inscrito, totalizando dois votan-
tes por entidade. Os representantes das entidades e seus candidatos 
presentes terão direito a voz e voto, e elegerão seus representantes no 
CMAS entre os candidatos inscritos. 

§ 2º Os candidatos usuários e outros usuários presentes terão direito a 
voz e voto, e elegerão seus representantes no CMAS entre os candida-
tos inscritos. 

Art. 5º Serão eleitos 2 (dois) representantes de usuários ou de organi-
zação de usuários e 2 (dois) representantes de entidades e serviços de 
assistência social mais votados.

Parágrafo único. Em caso de empate, entra-se em consenso entre os 
presentes para definir a colocação dos candidatos eleitos e, persistindo 
o empate, será eleito o(a) representante mais idoso(a). 

Art. 6º Todos os candidatos deverão ter carta de apresentação (Anexos 
I e II) do serviço, programa, projeto ou benefício ao qual é vinculado, as-
sinadas pelos coordenadores dos órgãos ou presidentes das instituições 
comprovando o vínculo com a mesma.

§ 1º Cada entidade ou serviço poderá encaminhar um candidato em 
cada categoria, usuário ou de organização de usuários e entidades e 
serviços de assistência social.

§ 2º O prazo para encaminhamento das cartas de apresentação dos 
candidatos à eleição da sociedade civil será até dia 16/09/2019.

Art. 7º Esta resolução entra em vigor na data de sua aprovação, revoga-
das as disposições em contrário. 

Americana, 29 de agosto de 2019.
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Carmen Berto Bernardo 
Presidente

RESOLUÇÃO Nº 153, DE 29 DE AGOSTO DE 2019.

ANEXO I
ELEIÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - MANDATO 2019/2021

Carta de Apresentação 

O (nome do equipamento) ___________________________________________ apresenta o/a(s) candidato/a(s) para concorrer à eleição do Con-
selho Municipal de Assistência Social - CMAS para o mandato de 2019/2021.

Representante de Usuários:
Nome: _______________________________________________________________________________________________________________
Usuário do Serviço: _____________________________________________________________________________________________________
Endereço: _____________________________________________________________________________________________________________
Telefone: _________________________ E-mail: ______________________________________________________________________________
Data: ____/____/____

____________________________________________________________________________________________________________________

Coordenador(a)/ Presidente

RESOLUÇÃO Nº 153, DE 29 DE AGOSTO DE 2019.

ANEXO II 
ELEIÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - MANDATO 2019/2021

Carta de Apresentação 

A entidade ____________________________________________________________________ apresenta o/a(s) candidato/a(s) para concorrer a 
eleição do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS para o mandato de 2019/2021.
Representante de Usuários:
Nome:_________________________________________________Usuário do Serviço: _______________________________________________
Endereço: ________________________________________________  Telefone: _________________________ E-mail: ____________________
Representante de Entidade, Organização ou Serviço de assistência social:
Nome: _______________________________________________________________________________________________________________
Cargo/função na entidade: ________________________________________________________________________________________________
Telefone: _________________________ E-mail: ______________________________________________________________________________
Data: ____/____/___

_____________________________________________________________________________________________________________________
Assinatura do representante legal ou coordenador da entidade

Americana, 29 de agosto de 2019

CARMEN BERTO BERNARDO
PRESIDENTE

SECRETARIA DE FAZENDA
  

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.

A Prefeitura Municipal de Americana convida e torna público que realizará, no dia 24 de SETEMBRO de 2019 (terça-feira), às 9H00, no Plenário 
"Dr. Antônio Álvares Lobo" da Câmara Municipal de Americana, sito à Praça Divino Salvador, número 05, Bairro Girassol, sob a coordenação 
das Secretarias de Fazenda e de Planejamento do Município, Audiência Pública para apresentação da proposta da Lei Orçamentária Anual - LOA, 
do exercício de 2020, com a seguinte pauta:

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

Americana, 06 de setembro de 2019

OMAR NAJAR
PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

UniDaDe De transportes e sistema Viário

SETOR DE MULTAS

Fica o interessado cientificado do julgamento proferido CETRAN - Conselho Estadual de trânsito - 2º instância
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IMPROCEDENTE: 

Protocolos:
2018011787
2018012283
2018015339
2019026298
24706/2019
25492/2019
25632/2019

Mais informações, entrar em contato com esta Secretaria, no Setor de Multas na Rua dos Antúrios, nº 301 - bairro Jd. São Pedro.

Americana, 06 de setembro de 2019

 ENG. ERALDO CAMARGO
Autoridade de Trânsito
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Americana, 09 de setembro de 2019

ENG. ERALDO CAMARGO
Autoridade Municipal de Trânsito 

 

SETOR DE MULTAS

Notificação de Resultado de Recurso - 1ª Instância 
 
 
 

 
Fica o interessado cientificado do julgamento proferido pela JARI - Junta Administrativa de Recursos de Infração - 1ª Instância. 
 

 
Processo Placa Nº Auto Resultado 

200057/2019 DWS9825 E010085818- Deferido 

200058/2019 FQR4713 F430250398- Indeferido 

200059/2019 FRG5305 F430251823- Indeferido 

200060/2019 FOG9055 E010084464- Indeferido 

200061/2019 FOG9055 E010082834- Indeferido 

200062/2019 EYJ3128 F430251954- Indeferido 

200063/2019 DZI8875 E010082271- Indeferido 

200064/2019 FWK6707 E010083887- Indeferido 

200065/2019 ENX5771 E010083667- Indeferido 

200066/2019 OLY6117 E010084292- Indeferido 

200067/2019 EBM2133 P010084199- Indeferido 

200068/2019 GHY1038 E010083685- Indeferido 

200069/2019 FEM0878 F430219636- Indeferido 

200070/2019 EZT2278 E010084135- Indeferido 

200076/2019 EFT4501 E010084358- Indeferido 
 
Para os processos INDEFERIDOS, cabe recurso para o CETRAN (2ª Instância), no prazo de 30 dias do julgamento do processo. 

 
Americana, 09 de setembro de 2019

ENG. ERALDO CAMARGO
Autoridade Municipal de Trânsito 
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
  

PORTARIA Nº 9.835, DE 6 DE SETEMBRO DE 2019.

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

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

Considerando o que consta do processo administrativo n° 50.489/2019, 
aberto por solicitação da Secretaria de Negócios Jurídicos junto ao Juízo 
Administrativo de Sindicância, Processos disciplinares e Avaliação de 
Estágios probatórios, para abertura de Processo Administrativo Discipli-
nar; 

R E S O L V E :

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

Publique-se na forma da Lei. 

Prefeitura Municipal de Americana, aos 6 de setembro de 2019.

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração. 

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

 

 
PORTARIA Nº 9.836, DE 6 DE SETEMBRO DE 2019

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

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

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

RESOLVE:

Art. 1º Fica o servidor público, Marcelo Maia Giongo, matrícula nº 
613582, RG/SSP/SP nº 40047722, CPF/MF nº 337.641.698-26, CNH 
nº 02770587224, autorizado a dirigir veículos oficiais ou que estejam à 
disposição do Município de Americana, exclusivamente para atividades 
específicas de suas funções, prestadas ao Serviço Público Municipal.

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

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

Prefeitura Municipal de Americana, aos 6 de setembro de 2019. 

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração. 

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

 

PORTARIA Nº 9.837, DE 6 DE SETEMBRO DE 2019

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

José Eduardo da Cruz Rodrigues Flores, Secretário de Administração 
- Interino da Prefeitura Municipal de Americana, no uso de suas atribui-

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

RESOLVE:

Art. 1º Fica o servidor público, André Bilharino Benetti, matrícula nº 
12175, RG/SSP/SP nº 40147588, CPF/MF nº 351.886.098-43, CNH 
nº 03615097391, autorizado a dirigir veículos oficiais ou que estejam à 
disposição do Município de Americana, exclusivamente para atividades 
específicas de suas funções, prestadas ao Serviço Público Municipal.

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

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

Prefeitura Municipal de Americana, aos 6 de setembro de 2019. 

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração. 

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

 

PORTARIA Nº 9.838, DE 6 DE SETEMBRO DE 2019

"Que concede licença sem vencimentos a servidora pública municipal." 

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

Considerando o que consta nas Leis nº 5.110, de 23 de novembro de 
2010 e suas alterações, e n° 5.130, de 20 dedezembro de 2010, alterada 
pela Lei n° 5.423, de 20 de novembro de 2012,

R E S O L V E :

I - Conceder a pedido conforme protocolo nº 39.398/2019, com base 
no art. 121 da Lei nº 5.110, de 23 de novembro de 2010, e art.93 da Lei 
Orgânica do Município, licença sem remuneração a servidora pública 
municipal JOICE BETINI GONÇALVES, matrícula 15226, de 16 de se-
tembro de 2019 até 15 de março de 2020. 

II - Estabelecer que esta portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 6 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

 

 

PORTARIA Nº 9.839, DE 6 DE SETEMBRO DE 2019

"Que designa em confiança servidora pública municipal concursada."

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

Considerando o que consta na Lei n° 5.130, de 20 dedezembro de 2010, 
e suas alterações;

R E S O L V E :

I - Designar em confiança a servidora pública municipal concursada DE-



6 Diário oficial Americana, terça-feira, 10 de setembro de 2019

BORA PESSINA, matrícula 15848, no cargo de ENCARREGADO DE 
SERVIÇOS II, a partir de 1º de setembro de 2019.
II - Designar em confiança a servidora pública municipal concursada 
LUCIANA BERTINI, matrícula 12734, no cargo de ENCARREGADO DE 
SERVIÇOS II, a partir de 1º de setembro de 2019.

III - Designar em confiança a servidora pública municipal concursada 
MAYARA INACIO BASSETO, matrícula 15189, no cargo de ENCARRE-
GADO DE SERVIÇOS II, a partir de 1º de setembro de 2019.

IV - Estabelecer que esta portaria entre em vigor na data de sua publi-
cação, revogada as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a 
data de ocorrência dos fatos.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 6 de setembro 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 12.319, DE 4 DE SETEMBRO DE 2019

"Revoga o Decreto nº 10.720, de 11 de junho de 2014."

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 
71.029/2012,

D E C R E T A :

Art. 1º Fica revogado o Decreto nº 10.720, de 11 de junho de 2014.

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

Prefeitura Municipal de Americana, aos 4 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 12.320, DE 5 DE SETEMBRO DE 2019

"Dispõe sobre a composição do Conselho Municipal de Cultura, e dá 
outras providências."

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

Considerando o disposto nas Leis n° 3.078, de 22 de julho de 1997, e n° 
6.274, de 11 de fevereiro de 2019;

Considerando o que consta do procedimento administrativo PMA nº 
67.498/2018,

D E C R E T A :

Art. 1º O Conselho Municipal de Cultura, instituído pela Lei n° 3.078, de 
22 de julho de 1997, passa a ser composto pelos seguintes membros:

I - membro nato:
- Fernando José Giuliani, Secretário de Cultura e Turismo;
II - representantes da Secretaria de Cultura e Turismo:
- Titular: Valterci Martins de Moura;
Suplente: Deoclecio Antônio de Souza;

- Titular: Julio Cesar Tomaz Silva;
Suplente: Ronaldo Martins de Brito;

III - representantes da Secretaria de Negócios Jurídicos:
- Titular: Enzo Hirose Jurgensen;
Suplente: Eduardo Moreira Mongelli;

IV - representantes da Secretaria de Educação:
- Titular: Catia Cilene Barbosa Dominici;
Suplente: Neuza Aparecida Moro Prado;

V - representantes da Secretaria de Fazenda:
- Titular: Simone Inácio de França Bruno;
Suplente: Silvia Maria Ferreira Mendes Botelho;

VI - representantes da Unidade de Desenvolvimento Econômico da Se-
cretaria de Planejamento:
- Titular: Joceli Neves Grillo Bortoloto;
Suplente: Juliana Forti Duran;

VII - representantes da Unidade de Juventude da Secretaria de Espor-
tes:
- Titular: Maria Cecília Barrientos Fontanin;
Suplente: Nelcilene Maria Souto;

VIII - representante da câmara setorial de dança:
- Titular: Welington José de Oliveira;
Suplente: Julio Cesar de Souza;

IX - representante da câmara setorial de literatura:
- Titular: Paulo Vicente Sparn;
Suplente: Matheus Correia Lotti;

X - representante da câmara setorial de folclore, artesanato, blocos car-
navalescos e escolas de samba:
- Titular: Karine Sallati;
Suplente: Atanael Motta Junior;

XI - representante da câmara setorial de teatro:
- Titular: Carlos de Souza Justi;
Suplente: Luan Ramos Alves;

XII - representante da câmara setorial de música:
- Titular: Elaine Gobbo;
Suplente: Wlademir Aparecido de Castro;

XIII - representante da câmara setorial de cinema, vídeo e mídia eletrô-
nica:
- Titular: Amanda Bianca Pereira;
Suplente: Marcio Tadeu Seriacopi;

XIV - representante da câmara setorial de artes plásticas:
- Titular: Leonardo Smania Donanzan;
Suplente: Alessandra Batista.

Art. 2° Os membros exercerão o mandato por 12 (doze) meses, podendo 
ser reconduzidos, uma única vez.

Art. 3° Ficam revogados os Decretos n° 11.454, de 5 de agosto de 2016, 
e n° 11.710, de 5 de junho de 2017.

Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 5 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 
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DECRETO Nº 12.322, DE 5 DE SETEMBRO DE 2019

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

Omar Najar, Prefeito Municipal de Americana, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por lei;
Considerando o disposto nos artigos 2º, 6º, 15 e 40 do Decreto-Lei nº 
3.365, de 21 de junho de 1941;

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

Considerando, por final, o que consta do procedimento administrativo 
PMA nº 15.874/2004,

D E C R E T A :

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

I - Área cadastrada sob n° 18.0038.0301.0000

Proprietário: Espólio de Josefa Marin de Souza

Local: Avenida Rafael Vitta - Lote 9A - Quadra C - Loteamento São Do-
mingos - Americana - SP

Descrição: Inicia-se num ponto localizado no alinhamento da Rua Carlos 
Leitão onde faz divisa com área remanescente e segue em reta pelo 
referido alinhamento, numa distância de 3,00m (três metros); deste de-
flete à direita e segue em reta divisando com área remanescente, numa 
distância de 27,00m (vinte e sete metros); deste deflete à direita e segue 
em reta divisando com área remanescente, numa distância de 3,00m 
(três metros); deste deflete à direita e segue em reta divisando com área 
remanescente, numa distância de 27,00m (vinte e sete metros) até o 
ponto inicial, perfazendo uma área superficial de 81,00m (oitenta e um 
metros quadrados).";

II - Área cadastrada sob n° 18.0038.0301.0000

Proprietário: Espólio de Josefa Marin de Souza

Local: Avenida Rafael Vitta - Lote 9A - Quadra C - Loteamento São Do-
mingos - Americana - SP

Descrição: Inicia-se num ponto localizado na divisa com área remanes-
cente e segue em reta pela referida divisa, numa distância de 1,50m 
(um metro e cinquenta centímetros); deste deflete à direita e segue em 
reta divisando com área remanescente, numa distância de 17,00m (de-
zessete metros); deste deflete à direita e segue em reta divisando com 
área remanescente, numa distância de 1,50m (um metro e cinquenta 
centímetros); deste deflete à direita e segue em reta divisando com lo-
tes 20 e 19, numa distância de 17,00m (dezessete metros) até o ponto 
inicial, perfazendo uma área superficial de 25,50m² (vinte e cinco metros 
quadrados e cinquenta centímetros quadrados)."

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

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

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

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

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

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

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

nitária de que trata o art. 1° deste decreto. 

Art. 6º Fica o Departamento de Água e Esgoto, por meio de sua Procura-
doria Jurídica, autorizado e incumbido de promover, de forma amigável 
ou judicial, as medidas necessárias à instituição da servidão administra-
tiva de que trata o art. 1° deste decreto. 

Art. 7° Fica cancelada a viela sanitária descrita a seguir:

- Área cadastrada sob n° 18.0038.0301.0000
Proprietário: Espólio de Josefa Marin de Souza
Local: Avenida Rafael Vitta - Lote 9A - Quadra C - Loteamento São Do-
mingos - Americana SP
Descrição: Inicia-se num ponto localizado no alinhamento da Avenida 
Rafael Vitta e segue em reta pelo referido alinhamento, numa distância 
de 3,28m (três metros e vinte e oito centímetros); deste deflete à direita 
e segue em reta divisando com área remanescente e com lotes 20 e 19, 
numa distância de 31,00m (trinta e um metros); deste deflete à direita 
e segue em reta divisando com área remanescente, numa distância de 
3,00m (três metros); deste deflete à direita e segue em reta divisando 
com área remanescente, numa distância de 29,67m (vinte e nove metros 
e sessenta e sete centímetros) até o ponto inicial, perfazendo uma área 
superficial de 91,00m² (noventa e um metros quadrados)."

Art. 8º As despesas decorrentes da execução deste decreto correrão por 
conta das dotações orçamentárias próprias. 

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

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

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.
 

LICITAÇÕES

EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 046/2019 - 1002

Processo nº 56.704/2019

OBJETO: "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE 
NEOPLASIAS".
Contratante: "PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA".
Contratada: "ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA" - VALOR TOTAL R$ 
401.881,20
Período de aquisição: 12 (doze) meses.
Fundamento legal: Art. 24, V da Lei Federal n.º 8.666/93.
Ratificação: Secretário de Administração, em 06 de Setembro de 2019.

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

 

LICITAÇÕES

EDITAL DE  ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019 

Processo nº 62.284/2019

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CON-
CLUSÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA REVITALIZA-
ÇÃO DA PRAIA DOS NAMORADOS E REFORMA DE QUADRAS E 
SANITÁRIO PÚBLICO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO- 
DE-OBRA E EQUIPAMENTOS".
Entrega dos Envelopes: 30/Setembro/2019, das 08h00 às 09h00 ho-
ras.
Sessão de abertura dos Envelopes: 30/Setembro/2019, às 09h30 ho-
ras.
Prazo para retirada do Edital: A partir do dia 13 de Setembro de 2019 
até o dia 29 de Setembro de 2019, o Edital estará à disposição dos 
interessados na Unidade de Suprimentos da Prefeitura Municipal de 
Americana, no horário das 09h00 às 16h00, ou no site: www.americana.
sp.gov.br.

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