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CICERO APARECIDO MOURA DE JESUS
Diretor UFLAP - CREA: 5060150194

 DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
 

EDITAL DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/19

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8.764/19

OBJETO: Contratação de SEGURO TOTAL (cobertura compreensiva), de 02 (Dois) Caminhões que compõem a frota de veículos oficiais do DAE, 
conforme especificações constantes no Termo de Referência.
OBS: Levamos ao conhecimento dos interessados que o DAE através de seu Diretor Geral torna pública a ANULAÇÃO do Pregão Presencial nº 
35/19, com base no art. 49 da Lei 8.666/93 e justificativa fundamentada no processo.

Americana, 04 de outubro de 2019

FERNANDO BRYAN FRIZZARIN
Chefe da Divisão de Administração
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situação junto a Municipalidade, devendo a presente Lei ser amplamente 
divulgada nos meios de comunicação do Município.

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

Prefeitura Municipal de Americana, aos 3 de outubro de 2019.

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.

Ref. Prot. PMA nº 10.390/2015.

OMAR NAJAR
PREFEITO MUNICIPAL

ALEX NIURI SILVEIRA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

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

 

LEI Nº 6.349 DE 2 DE OUTUBRO DE 2019

Autor do Projeto de Lei C. M. nº 56/2019 - Poder Executivo - Omar Najar. 

“Dispõe sobre a regularização de concessões de sepulturas no Cemité-
rio da Saudade e dá outras providências.”

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

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a titularizar em nome dos ad-
quirentes, as sepulturas localizadas no Cemitério da Saudade, cujas 
concessões tenham sido objeto de transferência onerosa entre particu-
lares, desde que não estejam sendo reclamadas pelos antigos conces-
sionários, mediante o recolhimento das taxas e preços públicos corres-
pondentes a uma concessão nova.

Parágrafo único. Além de efetuar o pagamento das despesas referidas 
no caput, o concessionário atual deverá comprovar que já realizou o re-
cadastramento da concessão ou deverá fazê-lo no prazo fixado no edital 
de que tratam os artigos 7º e 8º desta Lei.

Art. 2º As concessões que tenham sido objeto de negociação sem o 
conhecimento e o consentimento dos concessionários originais, serão 
mantidas em benefício destes, desde que providenciem o recadastra-
mento das mesmas no prazo do edital de que tratam os artigos 7º e 8º 
desta Lei.

§ 1º Havendo processo judicial em que esteja sendo discutido o direito 
sobre a concessão, a emissão do respectivo título só será autorizada 
depois que transitar em julgado a decisão do Poder Judiciário, permane-
cendo suspensa, nesse período, a utilização da sepultura por qualquer 
dos litigantes.

§ 2º Eventuais transações particulares sem o conhecimento da Munici-
palidade somente serão aceitas acompanhadas de firma do concessio-
nário devidamente reconhecida em cartório e mediante o pagamento da 
taxa devida para o cadastramento do novo concessionário.

Art. 3º Considerar-se-ão caducas as concessões perpétuas de sepultu-
ras do Cemitério da Saudade, que não forem recadastradas até o final 
do prazo fixado no edital de convocação dos concessionários, de que 
tratam os artigos 7º e 8º desta Lei.

Parágrafo único. As sepulturas de que trata o caput serão retomadas 
pelo Município e poderão ser concedidas a quem tenha manifestado in-
teresse, observado o disposto no artigo 27 da Lei nº 5.750, de 29 de 
maio de 2015.

Art. 4º Nos casos das sepulturas das quadras 2 (dois), 4 (quatro), 6 (seis), 
8 (oito) e 10 (dez), originalmente destinadas aos sepultamentos infantis 
e que tenham sido objeto de ampliação para possibilitar o sepultamento 
de adultos, os concessionários deverão comprovar que receberam au-
torização da administração para a execução das obras, bem como que 
recolheram aos cofres públicos os valores das tarifas correspondentes a 
uma concessão nova, de sepultura de adultos.

Parágrafo único. Desde que não haja reivindicação de concessionário 
anterior sobre a área objeto da ampliação, o concessionário da sepultu-

ATO Nº 588, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019

"Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor 
de R$ 1.400.000,00."

Marcos Eduardo Morelli, Diretor Administrativo do Departamento de 
Água e Esgoto, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 
1.258/73 e suas alterações posteriores,

R E S O L V E:

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional no valor de R$ 1.400.000,00, su-
plementar ao orçamento vigente baixado pela Lei nº. 6.242, de 05/12/18, 
e Decreto nº 12.333, de 02/10/19, destinado à dotação orçamentária:

03 - Departamento de Água e Esgoto
031701 - Diretoria e Dependência

20-4.4.90.51-17.512.891.032 -Fonte 04 - Aplicações diretas - R$ 
1.400.000,00

Total da Suplementação: R$ 1.400.000,00

Art. 2º O crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com re-
cursos provenientes do excesso de arrecadação a ser verificado 
no presente exercício, oriundos de receitas de Água, Esgoto e Ser-
viços, nos termos do inciso II, do parágrafo 1º, do artigo 43, da Lei 
Federal 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 3º Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.

Americana, 04 de outubro de 2019

MARCOS EDUARDO MORELLI
DIRETOR ADMINISTRATIVO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 

LEI Nº 6.351 DE 3 DE OUTUBRO DE 2019

 Autor do Projeto de Lei C. M. nº 79/2019 - Poder Executivo - Omar Najar. 

“Acrescenta dispositivos à Lei nº 6.259, de 21 de dezembro de 2018.”

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 A Lei n° 6.259, de 21 de dezembro de 2018, passa a vigorar acres-
cida dos seguintes arts. 33-A, 33-B e 33-C:

“Art. 33-A. A Guarda Municipal de Americana, conforme necessidade, 
dará apoio à fiscalização das atividades de comércio ambulante.”

“Art. 33-B. Havendo impossibilidade de comparecimento dos fiscais da 
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, os agentes da Guarda Munici-
pal, nomeados em Portaria expedida pelo Diretor-Comandante, poderão 
realizar a fiscalização e aplicar a medida administrativa prevista no art. 
21 da Lei nº 6.259, de 2018.

§ 1º Constatando quaisquer das hipóteses previstas no art. 21 da Lei nº 
6.259, de 2018, o agente da Guarda Municipal deverá lavrar, de forma 
circunstanciada, Boletim de Ocorrência, procedendo à apreensão dos 
produtos.

§ 2º Os produtos apreendidos serão imediatamente encaminhados à 
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, com a cópia do Boletim de 
Ocorrência lavrado.

§ 3º Quando a apreensão ocorrer em finais de semana, feriados ou no 
período noturno, os produtos apreendidos e o Boletim de Ocorrência 
deverão ser encaminhados no primeiro dia útil subsequente.

§ 4º Caberá aos fiscais da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos apli-
car as penalidades previstas no art. 20 da Lei nº 6.259, de 2018.

§ 5º Vetado.

“Art. 33-C. Os agentes da Guarda Municipal não atuarão na fiscalização 
do exercício da atividade feirante.”

Art. 2º Será concedido prazo de 90 (noventa) dias após promulgação 
da presente Lei para que eventuais ambulantes possam regularizar sua 
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ra ampliada poderá requerer a regularização da concessão, recolhendo 
aos cofres públicos a tarifa correspondente a uma nova concessão.

Art. 5º Os concessionários que ainda não efetuaram o recadastramento 
das respectivas concessões serão convocados para fazê-lo, mediante 
notificação pessoal encaminhada para o endereço de correspondência 
constante dos documentos em poder da Administração do Cemitério da 
Saudade.

§1º Será aberto um processo administrativo para cada concessão não 
recadastrada até a entrada em vigor da presente Lei.

§ 2º A abertura do processo administrativo referido no § 1º se fará me-
diante o registro e autuação, no protocolo geral da Prefeitura Municipal 
de Americana, de Serviço Interno expedido pela Administração do Ce-
mitério da Saudade, do qual deverão constar as seguintes informações 
extraídas dos documentos relativos à concessão:

I - o nome da pessoa, família, entidade ou instituição a quem tenha 
sido outorgada a concessão, conforme o disposto no artigo 28 da Lei nº 
5.750, de 2015;

II - o endereço do concessionário e dos demais responsáveis pela obri-
gação de comunicar e comprovar toda e qualquer alteração dos dados 
constantes no cadastro da concessão;

III - a identificação do número da sepultura e respectiva quadra.

Art. 6º A Administração do Cemitério deverá providenciar a notificação 
pessoal do concessionário ou dos responsáveis pela manutenção da 
sepultura, nos endereços informados, mediante o envio de correspon-
dência com aviso de recebimento, para que apresentem os documentos 
necessários no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de entrega 
da notificação.

§ 1º Da notificação mencionada no caput deverão constar:

I - o nome do concessionário, bem como das pessoas indicadas como 
responsáveis, se houver;

II - o número do processo administrativo aberto na forma do § 1º do 
artigo 5º desta Lei;

III - a identificação da sepultura e quadra;

IV - a relação de documentos que deverão ser apresentados;

V - a advertência de que o não atendimento da notificação acarretará a 
caducidade da concessão e a sua retomada pelo Município.

§ 2º À vista dos documentos apresentados pelo concessionário ou pelos 
responsáveis, a Administração do Cemitério recomendará o deferimento 
ou indeferimento do recadastramento, para decisão do senhor Secretá-
rio de Obras e Serviços Urbanos.

§ 3º Da decisão mencionada no parágrafo anterior caberá recurso, no 
prazo de 15 (quinze) dias, dirigido ao senhor Prefeito Municipal.

Art. 7º Esgotado o prazo estabelecido no artigo 6º, a Administração do 
Cemitério fará um levantamento de todos os casos em que a notificação 
não foi atendida, bem como daqueles em que o concessionário ou os 
responsáveis não foram localizados e solicitará à Secretaria de Adminis-
tração a publicação de edital de convocação.

Art. 8º O edital será publicado 3 (três) vezes no Diário Oficial do Municí-
pio, em jornal local e em jornal de grande circulação, com intervalo de 15 
(quinze) dias entre cada publicação.

§1º Na publicação deverá constar: 

I - a convocação de todos os concessionários nele relacionados, para 
providenciarem o recadastramento das respectivas concessões;

II - o nome do concessionário, bem como das pessoas indicadas como 
responsáveis, se houver;

III - o número do processo administrativo aberto na forma do § 1º do art. 
5º desta Lei;

IV - a identificação da sepultura e quadra;

V - a relação de documentos que deverão ser apresentados;

VI - a advertência de que todas as concessões que não forem regular-
mente recadastradas até o final do prazo do edital serão consideradas 
caducas e retomadas pelo Município.

§2º Considerar-se-ão caducas as concessões perpétuas de sepulturas, 
do Cemitério da Saudade, que não forem recadastradas:

I - em 1 (um) mês contado a partir da intimação pessoal do concessioná-
rio ou terceiro interessado;

II - em 6 (seis) meses contados a partir da intimação por edital, as sepul-
turas que não sofreram aprimoramento estético ou utilização em período 
superior a 20 (vinte) anos;

III - em 1 (um) ano contado a partir da intimação por edital, as sepulturas 
que não sofreram aprimoramento estético ou utilização em período su-
perior a 10 (dez) anos, ao limite de 20 (vinte) anos;

IV - em 2 (dois) anos contados a partir da intimação por edital, as sepul-
turas que não sofreram aprimoramento estético ou utilização em período 
superior a 5 (cinco) anos, ao limite de 10 (dez) anos;

V - em 5 (cinco) anos a partir da intimação por edital, as sepulturas que 
não sofreram aprimoramento estético ou utilização em período igual ou 
inferior a 5 (cinco) anos.

§ 3º O prazo estipulado no caput do presente artigo poderá ser renovado 
quantas vezes forem necessárias para se atingir integralmente o objetivo 
da presente Lei.

Art. 9º Após a perda da concessão a ossada deverá ser devidamente 
catalogada de acordo com os registros constantes do túmulo a que per-
tence, devendo ser armazenada no ossuário do respectivo cemitério.

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 2 de outubro de 2019.

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.
 Ref. Prot. PMA nº 81.395/2017

OMAR NAJAR
PREFEITO MUNICIPAL

ALEX NIURI SILVEIRA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

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

 

LEI Nº 6.350 DE 2 DE OUTUBRO DE 2019

Autor do Projeto de Lei C. M. nº 75/2019 - Poder Legislativo - Vereador 
Renato Salvador Martins. 

“Autoriza o Poder Executivo a implantar o Programa Bueiro Ecológico, 
como forma de prevenção às enchentes no Município de Americana.”

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 implantar o Programa Bueiro 
Ecológico, como forma de prevenção às enchentes e alagamentos, bem 
como outros desastres naturais relacionados ao entupimento das gale-
rias de águas pluviais.

§ 1º O programa consiste na instalação de caixa coletora visando a re-
tenção de material sólido sem obstrução da passagem de água nos buei-
ros e bocas de lobo.

§ 2º A caixa coletora deverá contar com sistema eletrônico de monito-
ramento que contribua para o adequado controle e gerenciamento na 
limpeza e desobstrução.

Art. 2º O Executivo Municipal regulamentará a presente Lei para garantir 
a sua execução.

Art. 3º O Executivo Municipal poderá firmar convênios com entidades 
em nível federal, estadual e civil, objetivando capitalização de recursos 
financeiros para a implantação do Programa Bueiro Ecológico.

Art. 4º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dota-
ções orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Prefeitura Municipal de Americana, aos 2 de outubro de 2019.

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.

Ref. Prot. PMA nº 69.263/2019.

OMAR NAJAR
PREFEITO MUNICIPAL

ALEX NIURI SILVEIRA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

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

 

LICITAÇÕES

EDITAL DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2019 

Processo nº 64.525/2019

OBJETO:”CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NAS MODALIDADES STFC 
(SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO) NOS TERMOS DAS 
CONCESSÕES OUTORGADAS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TE-
LECOMUNICAÇÕES - ANATEL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E LOCAIS INDICADOS 
NOS ANEXOS IX E X”.
A Prefeitura Municipal de Americana torna público que, conforme solici-
tação da Secretaria Requisitante e autorização do Sr. Prefeito Municipal, 
fica REVOGADO o presente certame licitatório.

EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2019 - 1167

Processo nº 68.422/2019

OBJETO: “AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DO MEDICAMENTO BEN-
LYSTA PARA CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL”.
Contratante: “PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA”.
Contratada: “ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI-
TALARES E ONCOLÓGICOS LTDA” - VALOR R$ 33.238,20.
Prazo: até 180 (cento e oitenta) dias.
Fundamento legal: Art. 24, IV da Lei Federal nº 8.666/93.
Ratificação: Secretário de Administração, em 04 de Outubro de 2019.

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2019 - 1168
Processo nº 70.080/2019

OBJETO: “AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DO MEDICAMENTO EN-
TRESTO 24/26MG COMPRIMIDO PARA CUMPRIMENTO DE ORDEM 
JUDICIAL”.
Contratante: “PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA”.
Contratada: “DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS EIRELI” - VALOR 
R$ 1.340,64.
Prazo: até 180 (cento e oitenta) dias.
Fundamento legal: Art. 24, IV da Lei Federal nº 8.666/93.
Ratificação: Secretário de Administração, em 04 de Outubro de 2019.

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2019 - 1169
Processo nº 74.126/2019

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE HOSPITAL PSIQUIÁTRICO PARA IN-
TERNAÇÃO E TRATAMENTO DE PACIENTE PARA CUMPRIMENTO 
DE ORDEM JUDICIAL”.
Contratante: “PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA”.
Contratada: “HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ITUPEVA LTDA - EPP” - VA-
LOR R$ TOTAL R$ 64.800,00.
Prazo: até 180 (cento e oitenta) dias.
Fundamento legal: Art. 24, IV da Lei Federal nº 8.666/93.
Ratificação: Secretário de Administração, em 04 de Outubro de 2019.

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2019 - 1170
Processo nº 70.641/2019

OBJETO: “AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE FRALDAS GERIÁTRI-
CAS PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL”.
Contratante: “PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA”.
Contratada: “VALQUÍRIA BASTOS & RODRIGUES HOSPITALARES 

LTDA” - VALOR R$ TOTAL R$ 1.000,80.
Prazo: até 180 (cento e oitenta) dias.
Fundamento legal: Art. 24, IV da Lei Federal nº 8.666/93.
Ratificação: Secretário de Administração, em 04 de Outubro de 2019.

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2019 - 1171
Processo nº 69.781/2019

OBJETO: “AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO 
DE ORDENS JUDICIAIS DIVERSAS”.
Contratante: “PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA”.
Contratada: “DROGA MINI LTDA” - VALOR TOTAL R$ 4.877,28.
Contratada: “DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS EIRELI” - VALOR 
TOTAL R$ 1.238,40
Prazo: 06 (seis) meses.
Fundamento legal: Art. 24, V da Lei Federal nº 8.666/93.
Ratificação: Secretário de Administração, em 04 de Outubro de 2019.

EDITAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 021/2019

Processo nº 72.551/2019

OBJETO: “AQUISIÇÃO DE SENSORES E LEITORES FREE STYLE 
LIBRE PARA ATENDIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS”.
Contratante: “PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA”.
Contratada: “ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA” - VALOR 
TOTAL R$ 17.495,00.
Prazo: 12 (doze) meses.
Fundamento legal: Art. 25, I da Lei Federal nº 8.666/93.
Ratificação: Secretário de Administração, em 04 de Outubro de 2019.

Eu, Luciane Carloni, matrícula nº 11.215 conferi o presente. Eu, José 
Eduardo da Cruz Rodrigues Flores, Secretário de Administração Inte-
rino, autorizei a publicação oficial. Americana, 04 de Outubro de 2019.
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45 VAGAS

 DE EMPREGO NO PAT 

Os interessados devem entrar no site da Prefeitura de Americana,

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

currículo", em seguida acessar  "Cadastre seu currículo para

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

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

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

 VAGAS

Nº
Açougueiro
Ajudante de motorista 
Auxiliar técnico em segurança do trabalho
Caseiro
Consultor de vendas externas 
Contramestre - Picanol Pmni, ar e pinça 
Contramestre - tear pinça / jacquard - trabalho em
Santa Isabel/SP
Cortador / Auxiliar de corte (confecção) 
Costureira - máquinas reta, overloque e ultrassom 
Costureira - uniformes, exp. em máquina fechadeira
de braço  
Costureira piloteira - modinha, tecido plano e malha
Cozinheira 
Divulgadora - pesquisas externas 
Encarregado de limpeza  
Engrupador - máquina Titan modelo 2000
Engrupador - trabalho em Porto Feliz/SP 
Mecânico de refrigeração de caminhão 
Operador de Urdideira - trabalho em Porto Feliz 
Padeiro 
Pizzaiolo - possuir veículo 
Representante comercial autônomo - construção
civil 
Tecelão - jacquard e ratie 
Tecelão - tear Picanol modelo OMNI, ar e pinça 
Técnico de manutenção - plataformas aéreas
Vidraceiro 
Vigilante escolta / vigilante VSPP 
 
 
 
 
 
 
 

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.

VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
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Assistente administrativo - estoque / almoxarifado
Auxiliar administrativo 
Empacotador - supermercado / residir na região do
Jd. Brasil
Faxineiro
Operador de televendas
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O QUE É REFIS?
É o programa criado para regularizar débitos de empresas e pessoas físicas junto a 
órgãos públicos.

O contribuinte que já possui uma negociação com a Administração Municipal e que 
esteja em dia, ou seja, com uma ou duas parcelas em atraso, não é contemplado pela 
lei e, portanto, não tem direito aos benefícios.

QUANDO O CONTRIBUINTE PODE ADERIR AO PROGRAMA?
A partir de 7 de outubro até 20 de dezembro de 2019.

QUE TRIBUTO ESTÁ INCLUÍDO NA LEI?
Débitos que estão em dívida ativa com a Prefeitura.

QUAL O PERÍODO DA DÍVIDA QUE PODE SER PARCELADO?

Débitos vencidos até o dia 31 de dezembro de 2018.

QUAIS OS DESCONTOS PREVISTOS NA LEI?
• Para pagamento à vista: desconto de 95% das multas e juros;
• Em até 14 parcelas: desconto de 80%, sendo a primeira com pagamento à vista.

QUAIS OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA FAZER A 
NEGOCIAÇÃO?

• RG (se o contribuinte for o proprietário do imóvel);
• Certidão de casamento (se o imóvel estiver no nome do cônjuge) +  RG do interessado 
no parcelamento;
• Procuração (se o imóvel estiver em nome de terceiros) + RG do interessado no 
parcelamento.

EXISTE UM VALOR MÍNIMO PARA A PARCELA?
• Parcelamento de débitos com a Prefeitura: o valor mínimo da parcela é de R$ 100,00 
para pessoas físicas e de R$ 200,00 para pessoa jurídica;

• Parcelamento de débitos com outras autarquias: o valor mínimo das parcelas é de R$ 
50,00 para pessoas física e de R$ 200,00 para pessoa jurídica;

• Parcelamentos de débitos com o DAE: o valor mínimo das parcelas é de R$ 50,00 para 
os usuários classificados na categoria residencial, e de R$ 200,00 para os usuários 
classificados nas categorias comercial e industrial.
O valor da primeira parcela será de 10% do total do débito, para usuários classificados 
na categoria residencial; e 20% para usuários classificados nas categorias comercial 
e industrial.

O CONTRIBUINTE INTERESSADO EM ADERIR DEVE PROCURAR 
QUAL SETOR?

Em caso de dívida com a Prefeitura, deve procurar a Unidade de Arrecadação, que fica 
no Paço Municipal, à Avenida Brasil, nº 85, Centro. O setor atende de segunda a sexta-
feira, das 9 às 16 horas;
Em caso de dívida com o DAE ou outras autarquias, deve procurar suas respectivas 
sedes.

TIRA-DÚVIDAS
?!

REFIS
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