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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 

DECRETO Nº 12.435, DE 17 DE ABRIL DE 2020

"Declara de utilidade pública, para fins de instituição de servidão admi-
nistrativa e implantação de faixa de viela sanitária na área 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 arts. 2°, 6°, 15º e 40°, do Decreto-Lei n° 
3.365, de 21 de junho de 1941;

Considerando o disposto no art. 62, inciso IV, da Lei Orgânica do Muni-
cípio de Americana;

Considerando, por fim, o que consta do procedimento administrativo 
PMA nº 70.762/2019,

D E C R E T A :

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para fins de instituição de 
servidão administrativa e implantação de faixa de viela sanitária, por via 
amigável ou judicial, a área de terreno a seguir descrita, e eventuais 
benfeitorias nela existente, destinada à execução de rede coletora de 
esgotos:

- Área cadastrada sob n° 07.0060.0078.000

- Proprietário: Roberto Alves Martins.

Local: Rua Atlas - Lote 05BD - Quadra I - Bairro Jd. Thelja - Americana 
- SP

Descrição: "Inicia-se num ponto localizado na divisa com lote 04 e segue 
em reta pela referida divisa numa distância de 22,00m (vinte e dois me-
tros); deste deflete a direita segue em reta divisando com lote 5DB numa 
distância de 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros); deste deflete à 
direita e segue em reta divisando com área remanescente numa distân-
cia de 22,71m (vinte e dois metros e setenta e um centímetros); deste 
deflete à direita e segue em reta pelo alinhamento da Rua José Moreno 
numa distância de 1,68m (um metro e sessenta e oito centímetros); até 
o ponto inicial perfazendo uma área superficial de 33,50m2 (trinta e três 
metros quadrados e cinqüenta centímetros quadrados).

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

Art. 3° Na área de terreno objeto da servidão são proibidos:
I - a implantação de edificações de qualquer espécie, independente da 
finalidade a que se destinem;
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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. 4° 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. 5° Fica declarada de natureza urgente, para fins previstos no art. 15 
do Decreto-Lei Federal n° 3.365, de 21 de junho de 1941, a instituição 
de servidão administrativa e implantação de faixa de viela sanitária de 
que trata este decreto.

Art. 6° 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 este decreto.

Art. 7º As despesas decorrentes da execução deste decreto correrão por 
conta das dotações orçamentárias próprias.

Art. 8º Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 17 de abril de 2020.

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração e na Secreta-
ria de Negócios Jurídicos. 

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 12.436, DE 17 DE ABRIL DE 2020

"Altera o Decreto n° 12.368, de 27 de novembro de 2019, na forma que 
especifica."

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

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

Considerando o que consta do procedimento administrativo PMA nº 
18.859/2020,

D E C R E T A :
Art. 1° O inciso XIV, do artigo 1º, do Decreto n° 12.368, de 27 de novem-
bro de 2019, passa a vigorar com a seguinte alteração:
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"Art. 1º ......................................................................................................:

XIV - representantes da Associação Industrial e Comercial de America-
na - CIA;

- Titular: Fátima Sueli Coleto;
- Suplente: Marcelo Antonio Fernandes.

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

Prefeitura Municipal de Americana, aos 17 de abril de 2020.

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração e na Secreta-
ria de Negócios Jurídicos. 

OMAR NAJAR
PREFEITO MUNICIPAL

ALEX  NIURI SILVEIRA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

JOSÉ EDUARDO DA CRUZ RODRIGUES FLORES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - INTERINO

 

LICITAÇÕES

EDITAL DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020 

Processo nº 19.716/2020

OBJETO:"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA 
OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DI-
VERSAS RUAS DO BAIRRO CARIOBINHA, NESTE MUNICÍPIO, COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMEN-
TOS."
Entrega dos Envelopes: 11/Maio/2020, das 08h00 às 09h15 horas.
Sessão de abertura dos Envelopes: 11/Maio/2020, às 09h30 horas.
Prazo para retirada do Edital: A partir do dia 24 de Abril de 2020 até 
o dia 08 de Maio de 2020, 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 11.215, conferi o presente. Eu, José Edu-
ardo da Cruz Rodrigues Flores, Secretário de Administração Interino, 
autorizei a publicação oficial. Americana, 22 de Abril de 2020.
 

LEI Nº 6.417, DE 22 DE ABRIL DE 2020

Autor do Projeto de Lei C. M. nº 171/2019 - Poder Executivo - Omar 
Najar. 

"Dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana no Município de 
Americana, nos termos da Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017."

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

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a aplicar os procedimentos 
necessários e adotar providências para a viabilização, no âmbito do 
Município, dos programas de regularização fundiária de que trata a Lei 
Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017, única e exclusivamente aos 
núcleos urbanos informais comprovadamente existentes até 22 de de-
zembro de 2016, independentemente da modalidade.

§ 1º Os interessados na regularização fundiária deverão formular o pe-
dido no prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da 
publicação desta Lei.

§ 2º Após o prazo estabelecido no parágrafo anterior, a Municipalidade 
poderá adotar as providências para a regularização fundiária dos nú-
cleos informais, mediante aplicação de multa no valor de 300 UFESPs 
(trezentas Unidades Fiscais do Estado de São Paulo). 

Art. 2º A regularização fundiária compreende duas modalidades:

I - Reurb de Interesse Social (Reurb-S): regularização fundiária aplicável 
aos núcleos urbanos informais, ocupados predominantemente por po-
pulação de baixa renda, assim declarados em ato do Poder Executivo 
Municipal; e 

II - Reurb de Interesse Específico (Reurb-E): regularização fundiária 

aplicável aos núcleos urbanos informais, ocupados por população não 
qualificada na hipótese de que trata o inciso I deste artigo. 

Art. 3º Na Reurb de Interesse Social (Reurb-S), a legitimação fundiária 
será concedida ao beneficiário, desde que atendidas as seguintes con-
dições:

I - o beneficiário não seja concessionário, foreiro ou proprietário de imó-
vel urbano ou rural; 

II - o beneficiário não tenha sido contemplado com legitimação de posse 
ou fundiária de imóvel urbano com a mesma finalidade, ainda que situa-
do em núcleo urbano distinto; e 

III - em caso de imóvel urbano com finalidade não residencial, seja reco-
nhecido pelo poder público o interesse público de sua ocupação. 

Art. 4º Para os fins e efeitos desta Lei, serão utilizadas as definições 
estabelecidas no art. 11 da Lei Federal nº 13.465, de 2017.

Art. 5º Compreende-se como população de baixa renda as famílias: 

I - com renda bruta familiar total de até 3 (três) salários mínimos, não 
considerando, para os cálculos, os benefícios sociais recebidos, tais 
como bolsa família, benefício de prestação continuada - BPC/LOAS e 
outros de mesma natureza, bem como renda de filhos menores, pen-
são alimentícia ou renda de pessoas que se encontram em coabitação 
involuntária; e 

II - que não possuam outro imóvel, sob qualquer título, em todo o terri-
tório nacional.

§ 1º As famílias consideradas de baixa renda deverão, necessariamen-
te, promover o Cadastro Único junto aos órgãos competentes, que será 
utilizado como parâmetro complementar para a análise da condição eco-
nômica declarada. 

§ 2º Sendo constatada qualquer informação inverídica que tenha classi-
ficado a família como de baixa renda, deverão ser promovidas as provi-
dências competentes relativas ao crime contra a fé pública, ensejando 
ainda a revogação da isenção tributária e a cobrança da contribuição 
de melhoria proporcional às obras de infraestrutura realizadas, além de 
todos os tributos exigíveis, monetariamente corrigidos e com juros de 
mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a expedição da certidão de 
regularização fundiária (CRF) até o efetivo pagamento.

Art. 6º Não será admissível a regularização fundiária:

I - nas áreas alagadiças e sujeitas a inundações;

II - em áreas que tenham sido aterradas com materiais nocivos à saúde;

III - nos terrenos com declividade superior a 30% (trinta por cento);

IV - nas áreas em que as condições geotécnicas e geológicas não per-
mitam, com razoável segurança, as edificações;

V - em áreas de parques e mananciais.

§ 1º Constatada a existência de núcleo urbano informal situado, total ou 
parcialmente, em área de preservação permanente ou em área de uni-
dade de conservação de uso sustentável ou de proteção de mananciais, 
definidas pela União, Estados ou Municípios, caso seja admitida a regu-
larização, será exigida também a anuência do órgão gestor da unidade, 
devendo a regularização fundiária observar o disposto nos arts. 64 e 65 
da Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012, hipótese em que se 
torna obrigatória a elaboração de estudos técnicos, no âmbito da Reurb, 
que justifiquem as melhorias ambientais em relação à situação de ocu-
pação informal anterior, inclusive por meio de medidas mitigatórias dos 
danos e compensações ambientais, quando for o caso.

§ 2º Não serão objeto de regularização fundiária os lotes em área de 
preservação permanente ou em área de unidade de conservação de uso 
sustentável ou de proteção de mananciais, definidas pela União, Esta-
dos ou Municípios, que não tenham sido edificados até 22 de dezembro 
de 2016.

§ 3º A edificação realizada a partir de 23 de dezembro de 2016 deverá 
ser desfeita, sem qualquer direito à indenização, com a reparação dos 
danos ambientais.

Art. 7º Caberá à Secretaria de Planejamento receber e processar os re-
querimentos de regularização fundiária, por qualquer das modalidades 
previstas na Lei Federal nº 13.465, de 2017. 

Art. 8º As análises e decisões relativas ao processo de regularização 
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fundiária caberão ao Grupo de Trabalho responsável pela análise, clas-
sificação e aprovação dos núcleos urbanos informais existentes no Mu-
nicípio.

§ 1º O grupo de trabalho será composto por servidores efetivos, obser-
vada a seguinte representação:

I - 2 (dois) representantes da Secretaria de Planejamento;

II - 2 (dois) representantes da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, 
sendo 1 (um) da Unidade de Transportes e Sistema Viário;

III - 1 (um) representante da Secretaria de Meio Ambiente; 

IV - 2 (dois) representantes da Secretaria de Habitação e Desenvolvi-
mento Urbano;

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

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

§ 2º O grupo de trabalho elegerá, dentre seus membros, um Presidente. 

§ 3º O grupo de trabalho poderá determinar as diligências que entender 
necessárias, bem como consultar os conselhos municipais e demais se-
cretarias e autarquias acerca de assuntos e demandas pertinentes aos 
projetos de regularização fundiária. 

§ 4º Poderão participar das reuniões do grupo de trabalho os interes-
sados da sociedade civil, membros de conselhos municipais e associa-
ções, com o objetivo de promover contribuições técnicas em suas áreas 
de especialidade, sendo que os participantes terão direito a voz, mas 
não a voto. 

Art. 9º As decisões proferidas pelo grupo de trabalho vinculam os demais 
atos administrativos delas decorrentes.

Art. 10. O requerimento de regularização fundiária (Reurb), exceto quan-
do apresentado por órgão público, deverá ser endereçado à Secretaria 
de Planejamento e encaminhado ao grupo de trabalho de que trata o art. 
8º desta Lei.

§ 1º O requerimento deverá ser instruído com os projetos estabelecidos 
nos arts. 35 e 36 da Lei Federal nº 13.465, de 2017, e os seguintes 
documentos:

I - título imobiliário (matrícula ou transcrição) da(s) área(s) abrangida(s) 
pelo projeto de regularização fundiária e imóveis confrontantes;

II - cadastro municipal da(s) área(s) abrangida(s) pelo projeto de regula-
rização fundiária;

III - certidão do Cartório Distribuidor Cível (Poder Judiciário Estadual e 
Federal) relacionando ações reais e possessórias, direitos reais ou ga-
rantias de constrições judiciais, bloqueios e indisponibilidades, relativas 
ao(s) imóvel(eis) objeto da regularização fundiária, para análise de inci-
dência ou não no disposto no art. 74 da Lei Federal nº 13.465, de 2017, 
se o caso, com as respectivas certidões de objeto e pé. 

§ 2º Eventual ausência de documentos deverá ser justificada pelo inte-
ressado.

Art. 11. O grupo de trabalho reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por 
mês, e extraordinariamente, sempre que necessário.

Art. 12. O procedimento da regularização fundiária observará as seguin-
tes etapas:

I - recebimento do requerimento e documentos;

II - análise, em até 60 (sessenta) dias, da documentação apresentada, 
sendo que, caso seja necessária a complementação, o "comunique-se" 
deverá ser atendido no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa di-
ária de 1 UFESP (uma Unidade Fiscal do Estado de São Paulo) por dia 
corrido de atraso;

III - inexistindo exigências a serem atendidas, ou após o exaurimento do 
cumprimento daquelas impostas, após manifestação das secretarias e 
autarquias competentes, o grupo de trabalho realizará o saneamento do 
processo, que deverá ocorrer até a reunião subsequente, com eventual 
exigência complementar e prazo para cumprimento;

IV - havendo qualquer irregularidade, esta deverá ser resolvida para a 
continuidade;

V - estando regular o processo, cumpridas as exigências legais, o grupo 
de trabalho deverá se manifestar quanto à modalidade da regularização 

fundiária, inclusive quanto aos instrumentos adotados e sua procedên-
cia ou improcedência, de forma fundamentada, com eventual exigência 
complementar e prazo para cumprimento;

VI - caberá recurso das decisões do grupo de trabalho ao Conselho Mu-
nicipal de Desenvolvimento Urbano, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar 
da ciência da decisão, a qual poderá ser realizada mediante notificação, 
com aviso de recebimento, ou publicação no Diário Oficial do Município;

VII - o recurso deverá ser julgado no prazo de 30 (trinta) dias, podendo 
ser prorrogado o prazo, justificadamente, uma única vez, por igual pe-
ríodo;

VIII - provido ou não o recurso, o processo administrativo retornará ao 
grupo de trabalho, para regular processamento; 

IX - havendo necessidade de implantação de infraestrutura, será firma-
do com o promovente da Reurb-E um compromisso de ajustamento de 
conduta (CAC), com natureza jurídica de título executivo extrajudicial, 
do qual constarão, no mínimo: referências ao projeto de regularização 
fundiária e ao projeto urbanístico de regularização fundiária, como partes 
integrantes do acordo, acompanhadas dos respectivos cronogramas de 
obras, medidas mitigadoras e compensatórias, de caráter ambiental e 
urbanístico, eventuais termos de garantia, assim como as respectivas 
penalidades pelo descumprimento das obrigações assumidas;

X - sendo procedente o processo de regularização fundiária, será enca-
minhado ao Prefeito Municipal, para a expedição da certidão de regula-
rização fundiária (CRF). 

§ 1º A instauração do procedimento de Reurb, o(s) "comunique-se", os 
atos decisórios e o extrato da certidão de regularização fundiária serão 
publicados no Diário Oficial do Município. 

§ 2º Em caso de indeferimento do requerimento da regularização fundi-
ária, caso não exista interesse do Município em regularizar o núcleo às 
suas expensas, com posterior ressarcimento por parte dos beneficiários, 
serão adotadas as medidas para desfazimento do núcleo habitacional, 
sem qualquer direito de indenização aos ocupantes. 

§ 3º A aprovação da regularização fundiária do núcleo habitacional não 
dispensa o licenciamento ambiental das obras de infraestrutura que se 
fizerem necessárias, junto aos órgãos competentes. 

§ 4º A análise e aprovação das edificações realizadas a partir de 23 de 
dezembro de 2016, em lotes situados no núcleo urbano objeto da re-
gularização fundiária, ficarão sujeitas à legislação municipal específica. 

§ 5º O Município disponibilizará em seu sítio eletrônico a publicidade dos 
processos de regularização fundiária, com publicação, no mínimo, dos 
requerimentos, dos "comunique-se", das atas e decisões do grupo de 
trabalho e do extrato da certidão de regularização fundiária, facultando-
-se aos interessados o acesso integral ao procedimento administrativo, 
ressalvado eventual documento sigiloso.

Art. 13. Os prazos serão computados em dias úteis, excluindo-se o dia 
da publicação e incluindo-se o do vencimento. 

Art. 14. Independentemente da modalidade em que será processada e 
aprovada, é obrigatória a apresentação da relação de beneficiários em 
todos os processos de regularização fundiária, com a respectiva quali-
ficação.

Parágrafo único. A relação será formalizada conforme o modelo constan-
te do Anexo I, que acompanha e integra esta Lei, devendo ser subscrita 
pelo requerente, que assume integral responsabilidade civil e criminal 
pelos dados informados.

Art. 15. Nos processos de regularização fundiária, as partes poderão 
suscitar procedimento extrajudicial de composição de conflitos, nos ter-
mos da Lei Federal nº 13.140, de 26 de junho de 2015, e dos §§ 3º e 4º 
do art. 31 da Lei Federal nº 13.465, de 2017, o qual será conduzido pelos 
representantes da Secretaria de Negócios Jurídicos e da Secretaria de 
Habitação e Desenvolvimento Urbano, integrantes do grupo de trabalho 
de que trata o art. 8º desta Lei.

§ 1º Suscitado o procedimento extrajudicial de composição de conflitos, 
as partes poderão, de comum acordo e sob suas expensas, contratar 
mediador particular para conduzir o procedimento, devendo informar no 
processo administrativo os dados do mediador, os prazos das sessões 
e a deliberação, devendo a ata final ser juntada no processo de regula-
rização fundiária no prazo de até 10 (dez) dias a contar da realização da 
última sessão. 
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§ 2º Na hipótese prevista no parágrafo anterior, o processo de análise do 
grupo de trabalho ficará suspenso, até a juntada da ata final.

§ 3º O termo final de composição extrajudicial, na hipótese de celebra-
ção de acordo, constitui título executivo extrajudicial e, quando homolo-
gado judicialmente, título executivo judicial.

§ 4º Inexistindo composição, o processo seguirá seus trâmites até final 
julgamento pelo grupo de trabalho. 

Art. 16. A infraestrutura essencial, além dos equipamentos previstos no 
§ 1º do art. 36 da Lei Federal nº 13.465, de 2017, compreenderá ainda:

I - iluminação pública em áreas públicas e coletivas;

II - energia elétrica em rede geral;

III - pavimentação das vias;

IV - passeio público;

V - execução e implantação das placas de identificação das vias.

§ 1º Sempre que possível, serão exigidas medidas de acessibilidade e 
mobilidade urbana, incluindo o alargamento das ruas.

§ 2º Poderão ainda ser exigidas medidas relativas ao trânsito e mobili-
dade urbana, conforme manifestação e diretrizes expedidas pela Secre-
taria competente, especialmente no que tange à sinalização de segu-
rança, instalação de placas, sinalização semafórica e outras de mesma 
natureza.

§ 3º O cumprimento das etapas da regularização fundiária, conforme 
projetos aprovados, serão fiscalizados pela Secretaria de Obras e Ser-
viços Urbanos, periodicamente, ex officio ou a requerimento dos inte-
ressados, até final conclusão e expedição do respectivo Termo de Veri-
ficação de Obras (TVO), documento indispensável para a expedição do 
termo de conclusão da Reurb. 

§ 4º Caso constatado o não cumprimento do cronograma de obras, a 
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos comunicará o fato à Secretaria 
de Negócios Jurídicos, para adoção das providências necessárias à exe-
cução do título executivo extrajudicial, encaminhando-se cópia do Auto 
de Constatação ao Ministério Público, para as medidas eventualmente 
cabíveis.

Art. 17. Na Reurb-E, para o sistema de drenagem de águas pluviais, 
quando necessário, deverão os interessados promover os convênios, as 
parcerias técnicas, financeiras ou adotar outros instrumentos jurídicos 
pertinentes à resolução da demanda.

Parágrafo único. O processo de análise da regularização fundiária po-
derá ser suspenso, por até 180 (cento e oitenta) dias, para que os inte-
ressados adotem as providências previstas no caput deste artigo, após 
o que, sem prejuízo das demais providências cabíveis, será aplicada a 
penalidade pecuniária de 30 UFESPs (trinta Unidades Fiscais do Estado 
de São Paulo) por dia.

Art. 18. Na Reurb-E de áreas lindeiras e divisa com outros Municípios, 
caso seja constatada a necessidade de convênios técnicos intermunici-
pais, o processo de análise da regularização fundiária será suspenso por 
até 180 (cento e oitenta) dias, podendo ser fundamentadamente pror-
rogado por igual período até resolução final, observados os princípios 
constitucionais pertinentes.

Art. 19. Em caso de Reurb-E, o custeio da infraestrutura caberá aos 
requerentes, obrigando ainda, de forma solidária, aos promoventes e be-
neficiários, exceto quando requerido ou promovido pelo Poder Público.

§ 1º O termo de compromisso de implantação da infraestrutura deverá 
conter: 

I - prazo para início das obras, nunca superior a 12 (doze) meses, a con-
tar da expedição da certidão de regularização fundiária (CRF);

II - prazo para conclusão, limitado a 24 (vinte e quatro) meses após o 
início das obras, podendo o prazo ser prorrogado, a critério do Poder 
Público, uma única vez e por igual período, desde que justificado, sob 
pena de multa diária de 30 UFESPs (trinta Unidades Fiscais do Estado 
de São Paulo);

III - caução, carta de fiança bancária ou seguro-garantia, no valor e nos 
prazos de execução constantes da planilha orçamentária das obras de 
infraestrutura, acrescido de 20% (vinte por cento) para cobrir as despe-
sas administrativas, podendo a garantia ser dispensada, justificadamen-

te, pelo grupo de trabalho, quando comprovada a inexistência de bens 
e/ou impossibilidade de oferta de outras garantias por parte do promo-
vente ou beneficiário.

§ 2º A obrigação da infraestrutura, constante da certidão de regulariza-
ção fundiária, deverá ser averbada em todas as matrículas imobiliárias, 
de forma a tornar público o gravame.

§ 3º Caso não seja cumprida a obrigação, sendo imprescindível a imple-
mentação da infraestrutura pela Municipalidade, inclusive, quando for o 
caso, por determinação judicial ou recomendação do Ministério Públi-
co, serão lançados os tributos respectivos, com vencimento imediato, 
incluindo o valor do principal, correção monetária pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ou outro índice que vier a substituí-
-lo, além de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o início 
das obras pela Municipalidade, pro rata die, e aplicação da multa pre-
vista no inciso II do § 1º deste artigo.

§ 4º O disposto no parágrafo anterior não exclui a responsabilidade civil 
e criminal dos responsáveis.

§ 5º Havendo inadimplência no pagamento da taxa, contribuição de 
melhoria ou outro tributo aplicável, relativo à infraestrutura, o valor será 
inscrito em dívida ativa, e ensejará a averbação de penhora sobre o 
imóvel, que servirá como garantia de pagamento, haja vista a natureza 
da obrigação (propter rem).

Art. 20. Será admitida a intervenção de cooperativas e associações, para 
o custeio da infraestrutura essencial da regularização fundiária. 

Art. 21. Dentre as medidas mitigatórias a serem adotadas para a mi-
nimização dos impactos do núcleo urbano, deverão ser priorizadas as 
seguintes:

I - plantio de espécimes arbóreas;

II - doação de áreas;

III - transposição;

IV - cercamento de áreas, especialmente quando lindeiras às áreas 
verdes, áreas de preservação permanente (APPs) e outras de mesma 
natureza;

V - revitalização de córregos e nascentes;

VI - construção de equipamentos públicos;

VII - outras medidas de natureza semelhante.

Art. 22. Serão exigidas medidas compensatórias referentes às descon-
formidades urbanísticas constatadas no núcleo urbano consolidado, po-
dendo, inclusive, ser implementadas em outras áreas do Município, se 
inviáveis no próprio núcleo, mediante deliberação justificada do grupo 
de trabalho.

Parágrafo único. As medidas compensatórias poderão consistir em:

I - plantio de espécimes arbóreas;

II - doação de áreas;

III - transposição;

IV - cercamento de áreas, especialmente quando lindeiras às áreas 
verdes, áreas de preservação permanente (APPs) e outras de mesma 
natureza;

V - revitalização de córregos e nascentes;

VI - construção de equipamentos públicos;

VII - outras medidas de natureza semelhante.

Art. 23. Caso seja necessária a divisão de gleba para a regularização 
fundiária, em existindo espaço não consolidado, a área remanescente 
que não integrar o projeto de regularização constituirá área autônoma, 
cuja ocupação deverá obedecer ao regramento previsto no Plano Dire-
tor de Desenvolvimento Integrado (Lei nº 5.997, de 22 de dezembro de 
2016), no Plano Diretor de Desenvolvimento Físico e Urbanístico (Lei 
n° 6.264, de 21 de dezembro de 2018), e no Regulamento da Área de 
Proteção Ambiental Municipal de Americana (APAMA).

§ 1º A regularização fundiária não incidirá em unidade com área de ocu-
pação não consolidada, cuja dimensão individual supere 5.000m² (cinco 
mil metros quadrados), sendo esta a medida máxima dos lotes a serem 
regularizados. 
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§ 2º Será(ão) considerado(s) como gleba remanescente, o(s) imóvel(is) 
cuja área supere 5.000m² (cinco mil metros quadrados).

§ 3º O proprietário da gleba remanescente está obrigado ao custeio da 
infraestrutura, proporcional à área de seu imóvel.

§ 4º Na hipótese de a gleba remanescente valorizar-se no mercado imo-
biliário, poderá ser lançada a contribuição de melhoria. 

§ 5º A(s) gleba(s) remanescente(s) do núcleo habitacional a ser regula-
rizado poderá(ão) ser priorizada(s) para fins de implantação da infraes-
trutura mínima necessária, mediante a aplicação dos institutos jurídicos 
da regularização fundiária, previstos no art. 15 da Lei Federal nº 13.465, 
de 2017.

Art. 24. Caso seja verificado, pelo grupo de trabalho, que a área objeto 
da regularização fundiária se trata de condomínio de fato, inclusive de 
lotes, essa modalidade deverá ser mantida e observada pelos benefici-
ários, tornando-se exigível a apresentação da Convenção de Condomí-
nio para registro, aplicando-se o disposto no art. 48 da Lei Federal n° 
13.465, de 2017, e nos arts. 64 a 66 do Decreto Federal nº 9.310, de 15 
de março de 2018.

Art. 25. A Prefeitura Municipal promoverá a notificação dos confinantes, 
proprietários e interessados, tendo por base os endereços constantes no 
Registro de Imóveis, por via postal com aviso de recebimento e publica-
ção no Diário Oficial do Município, para manifestarem-se no prazo de 30 
(trinta) dias, constando as advertências legais quanto à aceitação tácita, 
nos termos do § 2º do art. 46 da Lei Federal nº 13.465, de 2017.

Art. 26. A fim de adotar melhores técnicas, os interessados deverão, para 
o cumprimento das obrigações previstas nos arts. 35 e 36 da Lei Federal 
nº 13.465, de 2017, utilizar-se de escala adequada, para plotagem máxi-
ma em folha A-1, em todos os projetos e demais diretrizes apresentados. 

Art. 27. É obrigatória a demarcação das áreas de domínio público nos 
projetos apresentados à regularização fundiária. 

Art. 28. A certidão de regularização fundiária será expedida pelo Prefeito 
Municipal, após decisão final do grupo de trabalho. 

Art. 29. Formalizado o pedido de regularização fundiária, deverá ser ex-
pedido ofício ao Ministério Público, para apuração da responsabilidade 
civil e criminal daqueles que promoveram o parcelamento ilegal do solo, 
instruindo-se o documento com cópia integral do processo administra-
tivo. 

Art. 30. Apresentado o requerimento da regularização fundiária, com-
prometem-se todos os beneficiários a interromper, de forma imediata 
e definitiva, qualquer tipo de parcelamento do solo da área objeto da 
regularização, comercialização de unidades, bem como a paralisação 
imediata das edificações, as quais somente poderão ser autorizadas, 
mediante alvará de construção, após conclusão da Reurb.

§ 1º Sendo constatados o parcelamento do solo, a comercialização de 
unidades ou a continuação de construções durante o trâmite da Reurb, 
sem prejuízo de responsabilidade civil e criminal, será aplicada multa 
diária, no valor de 0,25 UFESP (vinte e cinco centésimos de Unidade 
Fiscal do Estado de São Paulo) por metro quadrado, por unidade ilegal-
mente parcelada, comercializada ou edificada. 

§ 2º Em caso de reincidência, haverá a aplicação da multa em dobro.

§ 3º Persistindo a situação de irregularidade, serão adotadas as medidas 
cabíveis para fazer cessar as irregularidades, aplicando-se ainda multa 
diária aos requerentes, em valor não inferior a 1 (uma) UFESP (Unidade 
Fiscal do Estado de São Paulo) por dia, por metro quadrado da extensão 
da gleba. 

§ 4º Os requerentes da regularização fundiária serão obrigados a afixar 
placa, em local visível, das proibições contidas neste artigo, conforme 
Anexo II desta Lei.

Art. 31. Os valores arrecadados com a aplicação das penalidades previs-
tas nesta Lei serão revertidos ao Fundo Municipal de Desenvolvimento 
Urbano.

Art. 32. Para protocolo do requerimento de regularização fundiária e ex-
pedição de certidões, nos casos de Reurb-E ou mista, deverão ser reco-
lhidos os seguintes preços públicos:

I - protocolo dos pedidos de regularização fundiária: R$ 250,00 (duzen-
tos e cinquenta reais); 

II - expedição de certidão de regularização fundiária: 1% (um por cento) 
do valor da UFESP (Unidade Fiscal do Estado de São Paulo), por metro 
quadrado da área a regularizar;

III - expedição de segunda via da certidão de regularização fundiária: R$ 
50,86 (cinquenta reais e oitenta e seis centavos).

Art. 33. Aos procedimentos de regularização fundiária aplicam-se, subsi-
diariamente, o disposto na Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017, 
e, no que couber, o estabelecido nas Leis nº 5.997, de 22 de dezembro 
de 2016, e nº 6.264, de 21 de dezembro de 2018, e demais legislações 
correlatas.

Art. 34. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 22 de abril de 2020.

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração e na Secreta-
ria de Negócios Jurídicos. 

Ref. Prot. PMA nº 80.004/2019.

LEI Nº 6.417, DE 22 DE ABRIL DE 2020.

ANEXO I

RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS

LOTE - _________ QUADRA - ______ CADASTRO:___.____.____.____ 

Proprietários: 
____________________________, brasileiro, profissão_________ data 
de nascimento __/__/____, estado civil _______, regime de bens______, 
data do casamento __/___/______, RG nº __.___.___.__ SSP/__, CPF 
nº.___.___.___./__

_____________________________, brasileira, profissão___________ 
estado civil___________, data de nascimento__/__/____, RG 
nº__.___.___. __ SSP/__, CPF nº ___.___.___./__

Residentes:Rua________________________________________ 
nº_____, Bairro_________________________ Americana, SP.

_________________________________________
Nome do requerente
CPF:

Prefeitura Municipal de Americana, aos 22 de abril de 2020.

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração e na Secreta-
ria de Negócios Jurídicos. 

LEI Nº 6.417, DE 22 DE ABRIL DE 2020.

ANEXO II

PLACAS

Medidas mínimas: 2,0m x 3,0m

1ª PLACA - DÁ CIÊNCIA DO PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO 

Dizeres em letras grandes: 

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Requerente: _______________________________________________

Responsável técnico: ________________________________________
CAU/CREA Nº:_____________
RRT/ART:___________________________
Protocolo PMA n°: __________________/_____
Data do requerimento: __/__/_____

Área com ..... m² em processo de REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 
(REURB), nos termos da Lei Federal n° 13.465, de 11 de julho de 2017, 
e Lei Municipal nº ........., de ..... de ....... de ...................

A partir da data do protocolo, é terminantemente proibido:

- parcelar o solo;

- comercializar unidades;

- dividir os lotes ou áreas;

- construir;

- dar continuidade nas construções já existentes.
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O descumprimento será considerado infração e violação da Lei Municipal, gerando a cobrança de multas e outras penalidades, inclusive 
a inviabilização da REURB.

2ª PLACA -
DÁ CIÊNCIA DA CONCESSÃO DA REGULARIZAÇÃO E   PRAZOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA

NOME DO NÚCLEO

REGULARIZADO: CRF Nº_________

PUBLICAÇÃO: ____________________________________________
Responsável técnico: _______________________________________
 CAU/CREA Nº: ____________  RRT/ART: _________________________
OBRAS DE INFRAESTRUTUTA EM EXECUÇÃO:

1-_____________________________________
2-_____________________________________
3-_____________________________________ 
4-_____________________________________
5-_____________________________________

DATA INÍCIO: __/__/____ DATA PREVISTA TÉRMINO: __/__/____

Prefeitura Municipal de Americana, aos 22 de abril de 2020.

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração e na Secretaria de Negócios Jurídicos. 

LEI Nº 6.417, DE 22 DE ABRIL DE 2020.

ANEXO III

PREÇOS PÚBLICOS

- Protocolo REURB (apenas Reurb-E ou mista): R$ 250,00(duzentos e cinquenta reais);

- Expedição de CRF (apenas Reurb-E ou mista): 1% do valor da UFESP (Unidade Fiscal do Estado de São Paulo) por metro quadrado da área a 
regularizar;

- 2ª Via de CRF: R$ 50,86 (cinquenta reais e oitenta e seis centavos).

Prefeitura Municipal de Americana, aos 22 de abril de 2020.

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração e na Secretaria de Negócios Jurídicos. 

OMAR NAJAR
PREFEITO MUNICIPAL

ALEX  NIURI SILVEIRA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

JOSÉ EDUARDO DA CRUZ RODRIGUES FLORES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - INTERINO

 

CONVOCAÇÃO DE EMPREGADO

A Prefeitura Municipal de Americana convoca a Sra. MARIA SILVESTRE MARTINS, portador do RG nº 44.332.087, a retornar na sua lotação de 
trabalho para que reassuma suas funções ou comparecer na Administração de Pessoal, no 1º andar do Paço Municipal, munido de documento que 
justifique sua ausência, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da publicação desta convocação. Americana, 23 de abril de 2020.

JOSÉ EDUARDO DA CRUZ RODRIGUES FLORES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - INTERINO

 

LICITAÇÕES

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020 

 Processo nº 20.933/2020

OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS (CARNES) PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS".
A Prefeitura Municipal de Americana torna público que foi HOMOLOGADO e ADJUDICADO o Pregão Presencial n.º 009/2020 para as seguintes 
empresas:
ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO: 
PERFIL JD IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI - ITEM 01 R$ 20,80, ITEM 02 R$ 25,85, ITEM 03 R$ 19,00, ITEM 04 R$ 18,85, 
ITEM 05 R$ 20,50, ITEM 06 R$ 22,00, ITEM 07 R$ 19,40. 
ITENS EXCLUSIVOS DE ME/EPP
SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI - ITEM 01 R$ 21,70, ITEM 02 27,00, ITEM 03 R$ 19,40, ITEM 04 R$ 19,30, ITEM 05 24,00, ITEM 
06 26,25, ITEM 07 R$ 19,40. 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2020 
Processo nº 87.516/2019

OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, DA CLASSE DE DURÁVEIS, PARA A SECRETARIA 
DE SAÚDE"
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A Prefeitura Municipal de Americana torna público que foi HOMOLOGADO e ADJUDICADO o Pregão Eletrônico n.º 010/2020 para as seguintes 
empresas:
BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - ITEM 02 R$ 75,00, ITEM 03 R$ 68,00, ITEM 04 R$ 17,40, ITEM 06 R$ 55,00, ITEM 
07 R$ 45,00. LOGGEN PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI - ME - ITEM 05 R$ 13,49, ITEM 09 R$ 35,00.

Eu, Luciane Carloni, matrícula 11.215, conferi o presente. Eu, José Eduardo da Cruz Rodrigues Flores, Secretário de Administração Interino, autorizei 
a publicação oficial. Americana, 23 de Abril de 2020.

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

UniDaDe De fiscalização, licenciamento ambiental e Projetos

NOTIFICAÇÃO

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

Indeferido

Indeferido

Indeferido

11.893/2020

11.446/2020

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

Assunto/Infração Protocolo Recurso Situação

Indeferido

11.213/2020

Poda drástica 

Silvana Montarani

João Gaiotti 17.139/2020

Sandra Eloi Dantas

Rosemara Aparecida Andrieta

Induzir árvore ao 
secamento

Poluição Sonora

Poluição Sonora

Americana, 23 de abril de 2020

CICERO APARECIDO MOURA DE JESUS
Diretor UFLAP - CREA: 5060150194

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
 

UniDaDe De aProvação De Projetos

UAP -  FISCALIZAÇÃO
Edital de ciência e notificação

Ficam os proprietários abaixo relacionados cientes que deverão apresentar no prazo de 30 dias o Projeto de Alteração de Atividade expedido por 
esta P. M. A. O fato constitui infração ao disposto no art. 33 da letra (F) e art. 34 da letra (C) da lei 1.098/70, e art. 6, parágrafo 1 da lei 1.910/83, sob 
pena de Multa e demais penalidades previstas em legislação Municipal.

Proprietário (s) ou compromissário (s): 
Valdivino Aparecido Duarte
CPF: 109.919.088-64
Rua Frederico Polo, 510 - Vila Jones
Lote 07 da Quadra U
Cad. 20.0071.0173.0000
Notificação: 1514

Americana, 22 de abril de 2020

IARA COMANDINI
Diretora da Unidade de Aprovação de Projetos - UAP

ANGELO SÉRGIO MARTON
Secretário de Planejamento - SEPLAN

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 
AMERICANA

 
RELAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO

No qual figura como contratante o Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Americana - AMERIPREV, Cadastro de Contrato 
02/20, Pedido de Compra 03/20, Contratado: Luciana Chelis da Silva, Objeto: Prestação de Serviços de Limpeza, com tarefas a serem executadas 
na sede do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Americana, Prazo: 12 meses, Valor: R$ 7.680,00, dotação orçamentária: 
06.20.01.3.3.90.39 - 09.122.0093.2.116  , Data da assinatura: 15 de abril de 2020. 

Americana, 23 de abril de 2020

SARA CRISTIANE PINTO
SUPERINTENDENTE
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