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EDITAL DE JULGAMENTO DAS HABILITAÇÕES E ABERTURA DAS 
PROPOSTAS COMERCIAIS

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/18
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12.764/18

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução de 
recomposição de passeios públicos, guias e sarjetas, decorrentes de 
serviços de manutenção executados pelo DAE, conforme quantidades e 
especificações constantes no Termo de Referência.
OBS: Após a análise dos documentos de Habilitação, tornamos públi-
co a Habilitação das empresas Vértice Edificações Eireli – EPP e FM 
Empreendimentos Eireli  e diante da renuncia dos concorrentes do pra-
zo recursal mediante a habilitação de todas as empresas participantes, 
conforme declarações constantes nos autos, a abertura das propostas 
comerciais das empresas habilitadas será no dia 09/10/2018 às 10h.

Americana, 03 de outubro de 2018.

Fernando Bryan Frizzarin
Divisão de Administração

EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL

TOMADA DE PREÇOS Nº 04/17
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15.438/17

OBJETO: Prestação de serviços de Geotecnia, Topografia e Levanta-
mento Ambiental, a serem desenvolvidos com a finalidade de fornecer 
elementos técnicos à elaboração de projetos de engenharia e Licencia-
mento Ambiental para as obras da Estação de Tratamento de Esgoto 
e Sistema de Esgotamento Sanitário da Região da Balsa (ETE e SES 
Balsa), conforme especificações constantes no Termo de Referência.
CONTRATO Nº 07/18
CONTRATANTE: Departamento de Água e Esgoto
CONTRATADA: L.A. Falcão Bauer Centro Tecnológico de Controle de 
Qualidade Ltda.

INFORMATIVO 

Em atendimento a Lei Municipal nº 5997/2016, a Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente torna público que encontra-se acessível para conheci-
mento da população, na Rua Florindo Cibin, nº 435 – Jardim São Paulo, 
no período de 05/10/2018 à 05/11/2018, de segunda à sexta feira, no 
horário das 9 hrs às 16 hrs, o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) da 
empresa Coelho Engenharia Incorporadora Imobiliária 002 SPE LTDA, 
protocolo municipal nº 63.367/2018, referente ao empreendimento Con-
domínio Residencial  Vilaggio do Lago, estabelecido na Avenida Comen-
dador Thomaz Fortunato, esquina com Rua Fortunato Nardini – Gleba 
P – Bairro Praia dos Namorados – Americana / SP.

Americana, 03 de outubro de 2018

Cicero Ap. Moura de Jesus
Subsecretário UFLAP

Espec. Amb. CREA : 5060150194

SEcrETaria DE MEio aMBiENTE

UNiDaDE DE fiScalização, licENciaMENTo aMBiENTal 
E ProjEToS 

FINALIDADE: Prorrogação do contrato por mais 90 (noventa) dias.
ASSINATURA DO TERMO: 13/09/2018

Americana, 04 de outubro de 2018.

Fernando Bryan Frizzarin
Divisão de Administração

SEcrETaria DE fazENDa
ATO S. F. Nº 001, DE 03 DE OUTUBRO DE 2018.

“Que dá nova redação ao Título V, ao art. 9º e acrescenta os artigos 9-A 
e 9-B no Ato S.F. nº 011, de 30 de junho de 2010.”
Ricardo Lopes Fernandes, Secretário de Fazenda da Prefeitura Muni-
cipal de Americana, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, 
Considerando o disposto no artigo 92 da Lei nº 4.930, de 24 de dezem-
bro de 2009; no art. 2º da Lei nº 5.433, de 12 de dezembro de 2012; nos 
artigos 22 e 24 do Decreto nº 8.250, de 24 de dezembro de 2009; no art. 
10 do Decreto nº 5.332, de 14 de setembro de 2001 e nos artigos 27 e 57 
da Resolução CGSN nº 94, de 29 de novembro de 2011.

R E S O L V E:
Art. 1º O título V e o artigo 9º do Ato S.F nº 011, de 30 de junho de 2010, 
passam a vigorar com a seguinte redação:
“V - Da Declaração Eletrônica de Serviços, da substituição da Nota Fis-
cal do Tomador/Intermediário de Serviços e do Aceite de Notas Fiscais 
de Serviços Eletrônicas
Art. 9º  A declaração eletrônica de serviços constitui de instrumento para 
registro dos serviços prestados e tomados, nas situações definidas nes-
se artigo.
§ 1º  Devem registrar os serviços na declaração eletrônica de serviços:  
I - os prestadores de serviços estabelecidos em outros municípios, em 
relação aos serviços cujo imposto sobre serviços deva ser recolhido ao 
município de Americana e não esteja sujeito à retenção na fonte pelo 
tomador do serviço;
II - os prestadores de serviços de transporte público municipal de passa-
geiros, em relação ao movimento de passageiros transportados no mu-
nicípio, apurado conforme Decreto nº 5.332, de 14 de setembro de 2001;
III - os órgãos, unidades ou repartições públicas dos governos Federal, 
Estadual ou Municipal, suas autarquias e fundações, em relação aos 
serviços cujo imposto sobre serviços esteja sujeito à retenção na fonte 
do pelo tomador do serviço, nos termos do artigo 73 da Lei nº 4.930, de 
24 de dezembro de 2009; 
IV - as pessoas jurídicas, ainda que imunes ou isentas, em relação aos 
serviços cujo imposto sobre serviços esteja sujeito à retenção na fonte 
do pelo tomador do serviço, nos termos do artigo 73 da Lei nº 4.930, de 
24 de dezembro de 2009;
V - os condomínios edilícios residenciais ou comerciais em relação a to-
dos os serviços tomados, ainda que o imposto sobre serviços não esteja 
sujeito à retenção na fonte do pelo tomador do serviço.
§ 2º  Os registros dos serviços tomados na declaração eletrônica de 
serviços previstos nos incisos III, IV e V do parágrafo primeiro substituem 
a emissão da nota fiscal do tomador/intermediário de serviços instituída 
pela Lei nº 5.433, de 12 de dezembro de 2012.
§ 3º  A declaração eletrônica de serviço deverá ser gerada no sistema 
disponibilizado no endereço eletrônico <http://nfse.americana.sp.gov.
br>, com acesso por meio de senha “web” ou certificado digital.
§ 4º  A declaração eletrônica de serviço poderá ser gerada ao longo do 
mês, conforme as notas fiscais forem emitidas ou recebidas nas situa-
ções elencadas no parágrafo primeiro.
§ 5º  As notas fiscais de serviços eletrônicas (NFSe) autorizadas pelo 
município de Americana não estão sujeitas a registro na declaração ele-
trônica de serviços.
§ 6º  Sem prejuízo do recolhimento do imposto, a falta de registro dos 
serviços prestados ou tomados nas situações elencadas no parágrafo 
primeiro, sujeitará o infrator à penalidade prevista no artigo 16, II, “f”, da 
Lei nº 4.930, de 29 de setembro de 2009.”
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Art. 2º  O título V do Ato S.F nº 011, de 30 de junho de 2010, passa a vigorar com acréscimo dos artigos 9-A e 9-B:
“Art. 9-A  O tomador do serviço responsável pela retenção do imposto sobre serviços poderá indicar expressamente o aceite da nota fiscal de servi-
ços eletrônica (NFSe) ou rejeitá-la dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da sua emissão.
§ 1º  A rejeição somente é admitida quando não ocorrer a prestação do serviço discriminada na NFSe, mas não sendo esse o caso as demais diver-
gências devem ser sanadas conforme previsto nos artigos 10, 11, 14, 15, 16 e 17 desse Ato.
§ 2º  A rejeição da NFSe sem fundamento poderá implicar ao responsável tributário a penalidade prevista no inciso IV, alínea “d”, do artigo 16 da Lei 
nº 4.930, de 2009 e ao prestador que emiti-la em desacordo com as exigências legais, a penalidade prevista no inciso III, alínea “j”, da mesma lei.”
§ 3º  Enquanto não encerrado o prazo fixado no caput desse artigo o tomador do serviço poderá rever seu posicionamento em relação ao aceite da 
NFSe, exceto se:
I - o imposto incidente sobre a NFSe já tiver sido pago;
II - o imposto incidente sobre a NFSe já tiver sido inscrito em dívida ativa municipal;
III - o imposto incidente sobre a NFSe já tiver sido objeto de parcelamento.
§ 4º  Inerte o tomador do serviço durante o prazo fixado no caput desse artigo ou emitido o documento de arrecadação para pagamento do imposto 
considera-se realizado o aceite tácito da NFSe.”
“Art. 9-B  Os registros na declaração eletrônica de serviços e o aceite expresso ou tácito da NFSe de que tratam os artigos 9 e 9-A indicam o reconhe-
cimento do imposto devido, conforme dispõe o parágrafo 2º do artigo 92 da Lei nº 4.930/2009, e, em caso de inadimplência do tomador do serviço, 
autorizam a inscrição dos débitos em dívida ativa do Município e a sua cobrança administrativa e judicial.”

Art. 2º  Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Americana, em 03 de outubro de 2018.

Ricardo Lopes Fernandes
Secretário Municipal de Fazenda

UNiDaDE DE arrEcaDação 
EDITAL Nº 015/2018 - NOTIFICAÇÃO 

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, consi-
derando 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
APARECIDO DONIZETE CORNELIO Poda drástica de Árvore 26393/2018 1848/2018 5529/2013 R$421,66
JOSÉ PEDRO MARIANO DE CASTRO Poda de Árvore 1795/2018 1028/2018 5529/2013 R$409,78
ANTONIO CARLOS ANGELUCCI Poda drástica de Árvore 26339/2018 1904/2018 5529/2013 R$421,66
VANILDO DO CARMO Descarte de Resíduos 4548/2018 1027/2018 4198/2005 R$975,57
LUIZ FRANCO Descarte de Resíduos 1863/2018 1607/2018 4198/2005 R$948,08
PAULO SÉRGIO CREPALDI Poda de Árvore 1825/2018 1675/2018 5529/2013 R$409,78
DEVANIR PEREIRA DE CARVALHO. Poluição Sonora 16937/2018 1810/2018 5907/2016 R$771,00
ANTONIO PORCEL Supressão de árvore 1806/2018 1605/2018 5529/2013 R$409,78
GLORIA STEPHANI SALDANHA VALE Poluição Sonora 78451/2017 1565/2017 5907/2016 R$771,00
CLAUDIONOR MOREIRA DE CARVALHO Poda irregular de árvore 10808/2018 1615/2018 5529/2013 R$409,78
ALISSON DO CARMO AMANCIO Poluição Sonora 58161/2017 1546/2017 5907/2018 R$771,00

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 as 16h00). Caso o débito não seja quitado até o seu vencimento será inscrito em divida 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, 04 de outubro de 2018.

Wanderley Pedro Lamberti
Subsecretário da Unidade de Arrecadação  
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RESOLUÇÃO N.º 09/2018

Estabelece diretrizes e parâmetros para a regulamentação do Art. 35 
da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), que dispõe sobre o contrato 
de prestação de serviços de toda entidade de longa permanência, ou 
casa-lar, firmados com a pessoa idosa abrigada, revogando a Resolução 
COMID e CMAS nº 01/2011.

O Conselho Municipal do Idoso, no uso de suas atribuições legais, de 
acordo com decisão de sua plenária proferida durante a reunião ordiná-
ria de 10/08/2018,
Considerando que é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos 
direitos da pessoa idosa, conforme o artigo 4º, § 1º, da Lei nº 10.741/2003 
(Estatuto do Idoso);
Considerando que o artigo 35 dessa mesma Lei dispõe que toda entida-
de de longa permanência, ou casa-lar, é obrigada a firmar contrato de 
prestação de serviços com a pessoa idosa abrigada; 
Considerando que a mesma Lei, em seu § 2º do artigo 35, confere ao 
Conselho Municipal do Idoso (COMID) ou ao Conselho Municipal de As-
sistência Social (CMAS) a competência para regular a forma de partici-
pação prevista no § 1º, do mesmo artigo, que diz: "No caso de entidades 
filantrópicas, ou casa-lar, é facultada a cobrança de participação do ido-
so no custeio da entidade"; 
Considerando que o COMID tem por finalidade elaborar as diretrizes 
para a formulação e implementação da Política Nacional do Idoso, ob-
servadas as linhas de ação e as diretrizes conforme dispõe a citada Lei 
nº 10.741/2003, bem como acompanhar e avaliar a sua execução; 
Considerando a competência do COMID para acompanhar e avaliar a 
expedição de orientações e recomendações sobre a aplicação da Lei nº 
10.741/2003 e dos demais atos normativos relacionados com o atendi-
mento da pessoa idosa; 
Considerando as disposições da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do 
Consumidor) e da Lei nº 12.101/2009, que dispõe sobre a certificação 
das entidades beneficentes de assistência social, a qual prevê, no § 3º 
do artigo 18, que aquelas referidas no art. 35 da Lei nº 10.741/2003 
poderão ser certificadas como entidades de assistência social, com a 
condição de que eventual cobrança de participação da pessoa idosa se 
dê nos termos e limites do § 2o do art. 35 da Lei nº 10.741/2003; e
Considerando a Resolução nº 33, de 24 de maio de 2017, do Conselho 
Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, que estabelece diretrizes e parâ-
metros para a regulamentação do Art. 35 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto 
do Idoso), que dispõe sobre o contrato de prestação de serviços de toda 
entidade de longa permanência, ou casa-lar, com a pessoa idosa abriga-
da, substituindo a Resolução CNDI nº 12/2008.

RESOLVE: 
Art. 1º Toda entidade de longa permanência, ou casa-lar, é obrigada a fir-
mar contrato de prestação de serviços com a pessoa idosa abrigada, nos 
termos do artigo 35 da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), garantindo 
o cumprimento das condições previstas no §3º do artigo 37 e nos artigos 
48, 49 e 50 da mesma Lei, além de normas específicas. 
Parágrafo único. Para fins desta Resolução, é considerada entidade de 
longa permanência ou casa-lar, doravante designada “entidade”, toda 
instituição governamental ou não governamental, com ou sem fins lucra-
tivos, de caráter residencial, destinada a domicílio coletivo de pessoas 
com idade igual ou superior a 60 anos, com ou sem suporte familiar, em 
condição de liberdade, dignidade e cidadania, conforme explicitado na 
RDC nº 283/2005 (Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA). 

Art. 2º A pessoa idosa tem direito à moradia digna, no seio da família 
natural ou substituta, ou desacompanhada de seus familiares, quando 
assim o desejar ou, ainda, em entidade pública ou privada, devendo ser 
respeitada a sua autonomia para exercer essa opção, assegurando ab-
soluta ausência de coação ou quaisquer tipos de constrangimento, bem 
como a garantia de acesso da pessoa idosa e/ou de seu representante 
legal às informações necessárias para uma adesão consciente e segura. 
§ 1º É obrigação da entidade, nos termos do inciso II do artigo 50 da Lei 
nº 10.741/2003, observar os direitos e as garantias de que são titulares 
as pessoas idosas, incluindo a liberdade de ir e vir da pessoa idosa ca-
paz, respeitado os horários do seu regimento interno. 
§ 2º A entidade deve assinar o contrato de prestação de serviços com a 
pessoa idosa abrigada e, se esta for incapaz, a assinatura cabe a seu 
representante legal, nomeado judicialmente. 

SEcrETaria DE ação Social  
E DESENVolViMENTo HUMaNo 

§ 3º Nas situações em que a pessoa idosa for incapaz e necessitar de 
representação legal e o seu representante legal for o próprio dirigente 
da entidade, este não deve figurar como representante legal de ambas 
as partes, devendo ser a entidade representada por outro dirigente le-
gitimado. 

Art. 3º No caso de entidade sem fins lucrativos, as situações em que 
houver a participação financeira da pessoa idosa devem ser normati-
zadas pelo Conselho Municipal do Idoso, e na sua falta pelo Conselho 
Municipal de Assistência Social, observados os seguintes princípios: 
I – A aplicação do § 2º do artigo 35 da Lei nº 10.741/2003 incide sobre 
entidade não governamental sem fins lucrativos, definida como entidade 
de assistência social, certificada nos termos da Lei nº 12.101/2009; 
II - A cobrança de participação da pessoa idosa no custeio de entidade 
não governamental sem fins lucrativos, definida como entidade de assis-
tência social, quando houver, não pode exceder a 70% de qualquer be-
nefício previdenciário ou de assistência social, incluindo-se o Benefício 
da Prestação Continuada - BPC, percebido pela pessoa idosa, devendo 
constar a sua anuência no contrato de prestação de serviço; 
III - A garantia de que o percentual restante, de no mínimo 30%, deve 
ser destinado à própria pessoa idosa, a qual, a seu critério, lhe dará o 
destino que bem lhe aprouver, garantindo-se-lhe o direito de liberdade, 
dignidade e cidadania; 
IV - O registro, em relatórios de atividades e financeiros da entidade, do 
número de pessoas idosas que participam com parcela de benefícios 
nos termos do artigo 35 da Lei nº 10.741/03, bem como o valor de cada 
participação e as despesas subsidiadas com estes recursos, conforme 
preceitua o artigo 54 da mesma Lei. 

Art. 4º Os contratos de prestação de serviços celebrados pela entidade 
com fins lucrativos estão sujeitos à legislação em vigor, em especial a 
Lei nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso) e Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa 
do Consumidor), admitida a livre negociação do valor entre as partes. 

Art. 5º Os poderes públicos, das três esferas de governo, que firmarem 
convênios, contratos, termos de parceria, cooperação, dentre outros, 
com entidade de longa permanência ou casa-lar, que tenham por objeto 
transferir recursos financeiros ou auxílio de qualquer natureza pública, 
devem prever no instrumento jurídico ou similar, cláusula que garanta o 
atendimento de pessoas idosas sem qualquer tipo de rendimento. 

Art. 6º O Conselho Municipal do Idoso deve assegurar que toda entida-
de, pública ou privada, quando da elaboração do contrato de prestação 
de serviços, adote como referência o padrão mínimo da qualidade de 
serviços explicitados, baseados nos modelos de contrato constantes dos 
anexos a esta Resolução. 

Art. 7º O Conselho Municipal do Idoso dará prazo de 90 (noventa) dias, a 
contar da publicação desta Resolução, para que as entidades adéqüem 
os contratos de prestação de serviços com o idoso abrigado. 

Art. 8º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gadas as disposições em contrário, em especial a Resolução COMID e 
CMAS nº 01/2011.
  

Americana, 04 de outubro de 2018.

Danielle dos Santos Marques Curciol
Presidente do COMID 

ANEXO I
MODELO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENTRE 
PESSOA IDOSA E ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, DEVIDA-

MENTE CERTIFICADA COMO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACOR-
DO COM A LEI Nº 12.101/2009

DAS PARTES 
CONTRATANTE (Pessoa idosa): (Nome do Contratante), (Nacionalida-
de), (Estado Civil), Carteira de Identidade nº (xxx), C.P.F. nº (xxx), [em 
caso de incapacidade da pessoa idosa acrescentar: neste ato represen-
tado por seu Curador (xxx), Carteira de Identidade nº (xxx), C.P.F. nº 
(xxx) residente e domiciliado na Rua (xxx), nº (xxx), bairro (xxx), Cep 
(xxx), Cidade (xxx), no Estado (xxx)] e 
CONTRATADO (Prestadora de Serviços): (Nome do Contratado), com 
sede em (xxx), na Rua (xxx), nº (xxx), bairro (xxx), Cep (xxx), no Estado 
(xxx), inscrita no CNPJ sob o n° (xxx), e no COMID com a inscrição sob 
o nº (xxx), neste ato representado pelo seu diretor (xxx), (Nacionalidade), 
(Estado Civil), (Profissão), Carteira de Identidade nº (xxx), CPF n° (xxx), 
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residente e domiciliado na Rua (xxx), nº (xxx), bairro (xxx), Cep (xxx), 
Cidade (xxx), no Estado (xxx); têm, entre si, justo e acertado o presente 
Contrato de Prestação de Serviços, conforme determina o artigo 35 da 
Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), que se regerá pelas cláusulas 
seguintes e pelas condições dispostas nas normativas descritas no pre-
sente. 

I - DO OBJETO DO CONTRATO 
Clausula 1ª - É objeto do presente contrato a prestação de serviços em 
entidade sem fins lucrativos destinada a domicílio coletivo de pessoas 
com idade igual ou superior a 60 anos, com ou sem vínculo familiar, em 
condições de liberdade, dignidade e cidadania, em conformidade com o 
que estabelece a Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso). 

II – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (pessoa 
idosa) 
Clausula 2ª - É direito do Contratante receber atendimento cotidiano, de 
acordo com as normas estabelecidas na Lei nº 10.741/2003, além de 
normas específicas, e das determinações expressas neste Contrato de 
Prestação de Serviços. 

Clausula 3ª - É obrigação do Contratante respeitar o regimento interno 
da entidade. 

III – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (entidade prestadora de 
serviços) 
Clausula 4ª - Caberá à Contratada: 
I - Observar, segundo o inciso II do artigo 50 da Lei nº 10.741/2003, os 
direitos e garantias de que são titulares as pessoas idosas, especialmen-
te a liberdade de ir e vir da que é capaz, respeitados os horários do seu 
regimento interno; 
II - Manter padrões de habitação compatíveis com as necessidades dos 
idosos atendidos, bem como provê-los com alimentação regular de 06 
(seis) refeições, conforme Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA 
- RDC nº 283/05, e higiene, de acordo com as normas sanitárias, confor-
me estabelecido no § 3º do artigo 37 e no inciso I do parágrafo único do 
artigo 48 da Lei nº 10.741/2003; 
III - Oferecer atendimento de moradia digna adotando os princípios esta-
belecidos no artigo 49 da Lei nº 10.741/2003, conforme descritos abaixo: 
a - preservação dos vínculos familiares; 
b - atendimento personalizado e em pequenos grupos; 
c - manutenção do idoso na mesma instituição, salvo em caso de força 
maior; 
d - participação do idoso nas atividades comunitárias, de caráter interno 
e externo; 
e - observância dos direitos e garantias dos idosos; 
f – preservação da identidade do idoso e oferecimento de ambiente de 
respeito e dignidade. 
IV - Primar pelo pleno cumprimento de suas obrigações segundo o que 
estabelece o artigo 50 da Lei nº 10.741/2003, em especial: 
a - diligenciar no sentido da preservação dos vínculos familiares; 
b - oferecer acomodações apropriadas para recebimento de visitas; 
c - proporcionar cuidados à saúde, conforme a necessidade do idoso;
d - promover atividades educacionais, esportivas, culturais e de lazer; 
e - propiciar assistência religiosa àqueles que desejarem, de acordo com 
suas crenças; 
f - proceder a estudo social e pessoal de cada caso; 
g - comunicar à autoridade competente de saúde toda ocorrência de 
idoso portador de doenças infectocontagiosas; 
h- providenciar ou solicitar que o Ministério Público requisite os docu-
mentos necessários ao exercício da cidadania àqueles que não os tive-
rem, na forma da lei; 
i - fornecer comprovante de depósito dos bens móveis que receberem 
dos idosos; 
j - manter arquivo de anotações onde constem data e circunstâncias do 
atendimento, nome do idoso, responsável, parentes, endereços, cidade, 
relação de seus pertences, e demais dados que possibilitem sua identifi-
cação e a individualização do atendimento; 
k - comunicar ao Ministério Público, para as providências cabíveis, a 
situação de abandono moral ou material por parte dos familiares; 
l - manter no quadro de pessoal profissionais com formação específica; 
m - garantir convivência comunitária; 
n - oferecer atendimento psicossocial ao idoso e à sua família; 
o - promover articulação com a rede de serviços existentes para atendi-
mento à família do idoso bem como para garantir seu acesso a serviços 
especializados. 
V – O contrato deve explicitar os serviços que não serão prestados pela 
entidade. 

IV - DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
Cláusula 5ª - O Contratante contribuirá mensalmente para o custeio da 
entidade com valor referente à ______% de seu benefício recebido [valor 
máximo permitido: 70%, segundo §2º do art. 35 da Lei nº 10.741/2003]. 
I- O Contratante, sua família ou curador realizarão diretamente o paga-
mento do valor referido acima em favor da Contratada, sendo vedada a 
retenção do cartão magnético de conta bancária relativa a benefícios, 
proventos ou pensão do idoso, bem como qualquer outro documento 
com objetivo de assegurar o recebimento ou ressarcimento de dívida, 
nos termos do art. 104, da Lei nº 10.741/2003; 
II- O saldo do benefício do Contratante, não poderá ser inferior a ____% 
[no mínimo 30%] do valor líquido recebido, conforme estabelece o §2º do 
artigo 35 da Lei nº 10.741/2003, e deverá ser entregue diretamente ao 
Contratante ou representante legal, ou depositado em conta específica 
de sua titularidade, com a entrega do referido comprovante de depósito 
ao Contratante, sendo assegurado a este o uso que melhor lhe aprouver. 

V – DO PRAZO 
Cláusula 6ª- O presente Contrato de Prestação de Serviços terá prazo 
indeterminado de vigência. 

VI - DA RESCISÃO
Cláusula 7ª – O presente contrato poderá ser rescindido a qualquer tem-
po, em caso de descumprimento de quaisquer obrigações das condições 
nele estabelecidas ou em caso da não adaptação da pessoa idosa, bem 
como denunciado, a qualquer tempo, por qualquer das partes, mediante 
aviso com 30 dias de antecedência. 
§ 1º - Em caso de rescisão do contrato, os valores pagos antecipada-
mente devem ser devolvidos proporcionalmente aos dias não utilizados 
pelo Contratante, deduzindo-se 10% de taxas administrativas [no caso 
de haver a contrapartida do idoso]. 
§ 2º - Em caso de necessidade de novo domicílio coletivo para o Contra-
tante, a rescisão motivada pela Contratada deve ser avisada previamen-
te ao Contratante, e encaminhada por escrito para a Secretaria Munici-
pal de Assistência Social ou congênere, no prazo mínimo de 30 dias [se 
pública e sem fins lucrativos] 

VII - DAS CONDIÇÕES GERAIS 
Cláusula 8ª - Fica pactuada entre Contratada e Contratante a ausência 
de qualquer tipo de relação de subordinação. 

Cláusula 9ª - Salvo com a expressa autorização do Contratante, não 
pode a Contratada transferir ou subcontratar os serviços previstos neste 
instrumento, sob o risco de ocorrer a rescisão imediata. 

Clausula 10 - Qualquer modificação que afete os termos, condições ou 
especificações do presente Contrato de Prestação de Serviços, deverá 
ser objeto de alteração por escrito, com consentimento de ambas as 
partes. Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente ins-
trumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemu-
nhas.

[Local, data e ano.]
 

_____________________________________
Contratante [ou curador, se for o caso]

_____________________________________
Responsável solidário [se houver]

___________________________________
Contratada [representante legal da entidade]

 
Testemunhas:
1 – Nome: _____________________________      
      RG: _______________________________
 
2 – Nome: _____________________________    
      RG: _______________________________
 
ANEXO II
MODELO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENTRE 
PESSOA IDOSA E ENTIDADE PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRA-
TIVOS NÃO CERTIFICADA COMO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DAS PARTES 
CONTRATANTE (Pessoa idosa): (Nome do Contratante), (Nacionalida-
de), (Estado Civil), Carteira de Identidade nº (xxx), C.P.F. nº (xxx), [em 
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caso de incapacidade da pessoa idosa acrescentar: neste ato represen-
tado por seu CURADOR (xxx), Carteira de Identidade nº (xxx), C.P.F. 
nº (xxx) residente e domiciliado na Rua (xxx), nº (xxx), bairro (xxx), Cep 
(xxx), Cidade (xxx), no Estado (xxx)] e 
CONTRATADO (Prestadora de Serviços): (Nome do Contratado), com 
sede em (xxx), na Rua (xxx), nº (xxx), bairro (xxx), Cep (xxx), no Estado 
(xxx), inscrita no CNPJ sob o n° (xxx), e no CMI com a inscrição sob o 
nº (xxx), neste ato representado pelo seu diretor (xxx), (Nacionalidade), 
(Estado Civil), (Profissão), Carteira de Identidade nº (xxx), CPF n° (xxx), 
residente e domiciliado na Rua (xxx), nº (xxx), bairro (xxx), Cep (xxx), 
Cidade (xxx), no Estado (xxx); RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO [se hou-
ver outra pessoa ou outras pessoas responsáveis pelos pagamentos)  
(Nome), (Nacionalidade), (Estado Civil), Carteira de Identidade nº (xxx), 
C.P.F. nº (xxx), Endereço (xxx)] têm entre si, justo e acordado, o presente 
Contrato de Prestação de Serviços, que será regido pelas cláusulas e 
condições abaixo estabelecidas: 

I - DO OBJETO DO CONTRATO 
Clausula 1ª - É objeto do presente contrato a prestação de serviços em 
entidade destinada a domicílio coletivo de pessoas com idade igual ou 
superior a 60 anos, com ou sem vínculo familiar, em condições de liber-
dade, dignidade e cidadania, em conformidade com o que estabelece a 
Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso). 

Cláusula 2ª - Serão oferecidos ao contratante, na sede da contratada (ou 
indicar outro local), os seguintes serviços: 
I - Alojamento, em dormitórios com (especificar o número de leitos no 
dormitório), em unidades de internação separadas por sexo, sendo per-
mitido alojamento conjugal em quartos exclusivos. 
II - Alimentação adequada e suficiente, com o oferecimento de, no míni-
mo, seis refeições diárias, asseguradas com base em dietas especiais, 
conforme necessidade apontada por avaliação médica; 
III - Assistência à saúde do contratante por equipe técnica da contratada 
[ou estabelecer que permite o acesso das equipes da Estratégia Saúde 
da Família – ESF, ou mediante plano de saúde do idoso, que deve ser 
mencionado], garantidos os cuidados necessários, conforme seu grau 
de dependência; 
IV - Promoção de atividades comunitárias internas e externas, de caráter 
educacional, esportivo, cultural, religioso e de lazer [descrever o que é 
oferecido nesse sentido]. 

II - DAS CONDIÇÕES DE INGRESSO 
Cláusula 3ª - O ingresso da pessoa idosa na entidade ficará sujeito ao 
cumprimento dos seguintes procedimentos: 
I- Realização de avaliação médica admissional do contratante, feita pela 
equipe técnica da contratada ou a ser apresentada pelo contratante, que 
determinará o grau de dependência da pessoa idosa; 
II - Anotação, pela contratada, constando data e circunstância do aten-
dimento, nome completo, responsável, parentes, endereços, cidade, 
relação de seus pertences, bem como o valor de contribuições, e suas 
alterações, se houver, e demais dados que possibilitem sua identificação 
e a individualização do atendimento (Art. 50, XV, do Estatuto do Idoso); 
III- Guarda dos bens móveis recebidos do contratante e fornecimento do 
respectivo comprovante de depósito (Art. 50, XIV do Estatuto do Idoso); 
IV - Entrega ao contratante, ou ao seu representante legal, de cópia 
do regimento interno da entidade (item 4.5.2 da Resolução da Diretoria 
Colegiada da ANVISA - RDC nº 283/2005). 

III – DAS AVALIAÇÕES MÉDICAS 
Cláusula 4ª - A instituição providenciará visitas médicas [mencionar 
periodicidade; semanal, quinzenal], as quais estão incluídas no preço 
avençado. [caso as avaliações ou consultas médicas sejam conside-
radas extras, deve ser inserida cláusula prevendo que, na hipótese de 
a pessoa idosa necessitar de avaliações ou consultas médicas, o con-
tratante, ou seu responsável, poderá optar pelo serviço prestado pela 
entidade, mediante autorização prévia, ou poderá providenciar a sua 
realização por outros meios]. 

IV - OUTRAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
Cláusula 5ª - Na prestação dos serviços mencionados, a contratada tam-
bém se compromete a: 
I – Observar os direitos e garantias de que são titulares as pessoas ido-
sas, especialmente a liberdade de ir e vir da que é capaz, respeitados os 
horários do regimento interno (Art. 50, II do Estatuto do Idoso); 
II - Oferecer acomodações apropriadas para recebimento de visitas (Art. 
50, VII do Estatuto do Idoso); 
III - Comunicar à autoridade competente de saúde toda ocorrência de 
pessoa idosa portadora de doenças infectocontagiosas (Art. 50, XII do 

Estatuto do Idoso); 
IV - Diligenciar no sentido da preservação dos vínculos familiares do 
contratante, mantendo cadastro atualizado com a qualificação, endere-
ço, telefone e e-mail dos familiares do contratante abrigado (Art. 50, VI 
do Estatuto do Idoso);
V – Cumprir a legislação federal, estadual e municipal que regula o fun-
cionamento de entidades de longa permanência, ou casa-lar, para pes-
soas idosas; 
VI – [acrescentar outras obrigações/serviços que a entidade oferece] 

V – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
Cláusula 6ª - Para permanecer como residente da entidade, o contratan-
te se compromete a: 
I – Efetuar o pagamento da mensalidade na data estipulada; 
II – Respeitar as normas do regimento interno da entidade; 
III – [estipular outras obrigações do contratante para permanência na 
entidade]. 

VI – DOS SERVIÇOS EXTRAS 
Cláusula 7ª - Os seguintes serviços [fora dos obrigatórios] serão cobra-
dos à parte, mediante autorização prévia do contratante ou responsável, 
ficando facultada a contratação de outros profissionais para prestá-los: 
I – medicamentos [não obtidos gratuitamente na rede SUS]; 
II – telefonemas; 
III – compra de objetos diversos; 
IV – [mencionar serviços não incluídos no preço da mensalidade, tais 
como fisioterapia, manicure, pedicure, atividades externas, entre outras]. 

VII – DO PREÇO E DO PAGAMENTO 
Cláusula 8ª - Pelos serviços prestados, o contratante pagará mensal-
mente, [estipular dia, preço, forma e local de pagamento. Caso se adote 
o grau de dependência como referência, enumerá-los e discriminar seus 
respectivos valores]. 
§ 1º - O valor da mensalidade sofrerá reajuste anual [prazo não pode ser 
inferior a 12 meses], com base no IGPM ou INPC [especificar qual dos 
dois índices, mas o índice tem que ser oficial, proibida a vinculação ao 
salário mínimo], ou a qualquer tempo, em caso de mudança do grau de 
dependência do  contratante, nos seguintes termos: 
a) Grau de Dependência I - pessoa idosa independente, mesmo que 
requeira uso de equipamentos de autoajuda – é o grau básico, não acar-
reta aumento no preço; 
b) Grau de Dependência II - pessoa idosa com dependência em até três 
atividades de autocuidado para a vida diária tais como, alimentação, 
mobilidade, higiene; sem comprometimento cognitivo ou com alteração 
cognitiva controlada – deve ser previsto no contrato o percentual do au-
mento; 
c) Grau de Dependência III - pessoa idosa com dependência que requei-
ra assistência em todas as atividades de autocuidado para a vida diária 
e ou com comprometimento cognitivo – deve ser previsto no contrato o 
percentual do aumento. 
§ 2º - Em caso de atraso, será cobrada multa de 2% (dois por cento) e 
juros moratórios de 1% a.m. (um por cento ao mês), mais correção mo-
netária, com base no INPC (Ìndice Nacional de Preços ao Consumidor) 
do período. 

VIII – DO PRAZO
Cláusula 9ª - O presente contrato será por prazo indeterminado, salvo 
a ocorrência de motivos que ensejem sua rescisão ou denúncia [poderá 
ser feito contrato por prazo determinado no caso de o prazo da estadia 
estará previamente combinado, por exemplo, 30 dias durante as férias 
da família]. 

IX – DA RESCISÃO 
Cláusula 10 - O presente contrato poderá ser rescindido a qualquer tem-
po, em caso de descumprimento de quaisquer obrigações das condições 
nele estabelecidas ou em caso da não adaptação da pessoa idosa, bem 
como denunciado, a qualquer tempo, por qualquer das partes, mediante 
aviso com 30 dias de antecedência. 
Parágrafo único - Em caso de rescisão do contrato, os valores pagos 
antecipadamente devem ser devolvidos proporcionalmente aos dias não 
utilizados pelo consumidor. 

X - DAS CONDIÇÕES GERAIS 
Cláusula 11 - Fica pactuada entre Contratada e Contratante a ausência 
de qualquer tipo de relação de subordinação. 

Cláusula 12 - Salvo com a expressa autorização do Contratante, não 
pode a Contratada transferir ou subcontratar os serviços previstos neste 
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instrumento, sob o risco de ocorrer a rescisão imediata. 

Clausula 13 - Qualquer modificação que afete os termos, condições ou 
especificações do presente Contrato de Prestação de Serviços, deve-
rá ser objeto de alteração por escrito com consentimento de ambas as 
partes. Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente ins-
trumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemu-
nhas.
 

[Local, data e ano.]

_____________________________________
Contratante [ou curador, se for o caso]

_____________________________________
Responsável solidário [se houver]

______________________________________
Contratada [representante legal da entidade]
 
 
Testemunhas:

1 – Nome:_____________________________
      RG:_______________________________
 
2 – Nome:_____________________________
      RG:_______________________________

RESOLUÇÃO N.º 10/2018

O Conselho Municipal do Idoso – COMID, no uso de suas atribuições, 
em concordância com o Estatuto do Idoso, Lei Federal 10.741, de 01 
de outubro de 2003, e de acordo com decisão de sua plenária proferida 
durante a reunião ordinária de 10/09/2018,

RESOLVE:
1º - Conceder Certificado de Renovação da Inscrição à Instituição de 
Longa Permanência para Idosos ‘Casa Rosada para Idosos LTDA’, se-
diada à Rua Guanabara, nº 388, Chácara Machadinho I, Americana-SP e 
inscrita no CNPJ 03.400.438/0001-55. Fica registrada sob nº 03.

2º - O presente Certificado possui validade de um ano e meio, a contar 
da data da plenária, ficando, porém, a instituição sujeita à revogação 
em caso de descumprimento do Estatuto do Idoso e da Resolução do 
COMID nº 02 de 14 de dezembro de 2015.

Americana, 18 de setembro de 2018.

Danielle dos Santos Marques Curciol
Presidente do COMID

RESOLUÇÃO N.º 11/2018

O Conselho Municipal do Idoso – COMID, no uso de suas atribuições, 
em concordância com o Estatuto do Idoso, Lei Federal 10.741, de 01 
de outubro de 2003, e de acordo com decisão de sua plenária proferida 
durante a reunião ordinária de 10/09/2018, 

RESOLVE:
1º - Suspender, devido ao descumprimento da Resolução do COMID nº 
02 de 14 de dezembro de 2015, o Certificado de Inscrição da Institui-
ção de Longa Permanência para Idosos ‘Ribeiro e Batagin Hospedagem 
LTDA-ME (Poncianas House)’, situada à Rua das Poncianas, nº 981, 
Jardim Glória, Americana-SP e inscrita no CNPJ 14.856.907/0001-61.

Americana, 18 de setembro de 2018.

Danielle dos Santos Marques Curciol
Presidente do COMID

Edital de Rescisão de Contrato de Trabalho

A prefeitura Municipal de Americana Secretaria de Administração torna 
público que foi(ram) rescindido(s) e/ou extinto(s) o(s) contrato(s) de tra-
balho do(s) abaixo relacionados(s):

BENEDITO ROSA, Guarda, Sec. Educação; DONIZETE MUNIZ DA SIL-
VA PAZOTTO, Insp. Alunos, Sec. Educação; JACKELYNE FERNANDHA 
SILVA CIAMARRO, Cozinheiro, Sec. Educação; JOAO BATISTA FER-
RAZ JUNIOR, Técnico Em Gesso, Sec. Saúde; JOSE AMARO FERREI-
RA, Coletor de Lixo, Sec. Obras; JULIANA PAROTTI RIBEIRO LEITE 
FREITAS, Médico Radiologista, Sec. Saúde; KESIA GONCALVES DA 
SILVA, Recepcionista Hospitalar, Sec. Saúde; MARTA HELENA ALMEI-
DA GOMES, Aux. De Enfermagem, Sec. Saúde; MILTON DOS SAN-
TOS, Guarda, Sec. Obras; NEIFE MARIA BAKRI, Prof. Ed Bas 1 - E F, 
Sec. Educação; ROSANGELA APARECIDA TROQUI MEDULE, Serven-
te Hospitalar, Sec. Saúde; THIAGO DA SILVA ARGENTIN, Escriturário, 
Sec. Administração. 

Eu, PATRICIA GOMES ROSA DE OLIVEIRA, matrícula nº 15597, ela-
borei o presente edital. Eu, JOSE EDUARDO DA CRUZ RODRIGUES 
FLORES, Secretario Municipal de Administração Interino, autorizei a 
publicação oficial. Americana, 03 de outubro de 2018.

SEcrETaria DE aDMiNiSTração

                                          LICITAÇÕES

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO 
CONVITE Nº 013/2018. 

Processo nº 40.848/2018

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OBRAS 
DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO, 
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO-DE-OBRA E EQUIPA-
MENTOS, NAS RUAS DOS ANTÚRIOS, XINGU E RIACHUELO, NES-
TA CIDADE.’’
A Prefeitura Municipal de Americana torna público que foi HOMOLOGA-
DO e ADJUDICADO o Convite n.º 013/2018 para a seguinte empresa:
CEL ENGENHARIA LTDA - VALOR: R$ 285.595,35.

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 084/2018. 
Processo n.º 30.609/2018.

OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICA-
MENTOS PARA ATENDIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS.”
A Prefeitura Municipal de Americana torna público que foi HOMOLOGA-
DO e ADJUDICADO o Pregão Eletrônico n.º 084/2018 para as seguintes 
empresas:
KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME – ITEM 01 R$ 0,17, ITEM 24 R$ 
0,27, ITEM 32 R$ 0,15, ITEM 33 R$ 0,18, ITEM 37 R$ 5,45, ITEM 39 R$ 
0,38. LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA – 
ITEM 02 R$ 0,34, ITEM 07 R$ 0,15, ITEM 08 R$ 0,21, ITEM 20 R$ 0,10, 
ITEM 21 R$ 0,15, ITEM 30 R$ 0,77, ITEM 31 R$ 1,90. ATONS DO BRA-
SIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES – ITEM 03 R$ 
0,26, ITEM 09 R$ 0,09, ITEM 10 R$ 0,11, ITEM 11 R$ 0,06, ITEM 12 R$ 
0,18, ITEM 38 R$ 0,22, ITEM 40 R$ 4,43. INTERLAB FARMACÊUTICA 
LTDA – ITEM 04 R$ 13,14, ITEM 05 R$ 25,86, ITEM 06 R$ 1,05, ITEM 
16 R$ 2,53, ITEM 23 R$ 3,42, ITEM 27 R$ 4,21, ITEM 41 R$ 1.541,40. 
CM HOSPITALAR LTDA – ITEM 13 R$ 4,49, ITEM 19 R$ 2,81, ITEM 22 
R$ 1.155,79, ITEM 25 R$ 1.225,69, ITEM 26 R$ 4,26, ITEM 29 R$ 2,96, 
ITEM 34 R$ 2,82, ITEM 35 R$ 2,82, ITEM 36 R$ 3,78. BH FARMA CO-
MÉRCIO LTDA – ITEM 14 R$ 0,53, ITEM 15 R$ 2,36, ITEM 28 R$ 2,33. 
AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA – ITEM 18 R$ 2,52.
EDITAL DE RATIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2018
Processo n.º 44.535/2017.

OBJETO: “CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE 
PROFICIONAIS MÉDICOS E/OU EMPRESAS PARA ATENDIMENTO 
MÉDICO POR MEIO DE CONSULTAS EM CONSULTÓRIOS E/OU CLÍ-
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NICAS, AOS USUÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA.”
Contratada: “ASSOCIAÇÃO AMERICANENSE DE SAÚDE – HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE AMERICANA – VALOR UNITÁRIO R$ 52,00”.
Fundamento legal: Art. 24, IV da Lei Federal n.º 8.666/93.
Ratificação: Secretário de Administração, em 04 de Outubro de 2018.

Eu, Iris Martins, matrícula n.º 16.830 conferi o presente. Eu, José Eduardo da Cruz Rodrigues Flores, Secretário de Administração Interino, 
autorizei a publicação oficial. Americana, 04 de Outubro de 2018.

 
 

        Prefeitura Municipal de Americana 
             Estado de São Paulo 

 

             SECRETARIA DE  
          ADMINISTRAÇÃO  
 
 

Avenida Brasil, nº 85, centro – Tel. (19) 3475.9030 – Fax (19) 3406.7621 
CEP 13465-901 – AMERICANA-SP – e-mail: administracao@americana.sp.gov.br 

 

 

(Decreto 12.100/2018 – Página 1/4) 

 

 

DECRETO N.º 12.100, DE  04 DE OUTUBRO DE 2018. 
 

“Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pelo 
artigo 4º, da Lei n.º 6.118, de 19 de dezembro de 2017.” 

 
Omar Najar, Prefeito Municipal de Americana, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei: 
 
D E C R E T A: 

 
Art. 1º Fica aberto na Secretaria de Fazenda, da Prefeitura Municipal de Americana, um crédito adicional no valor de R$ 1.068.203,68 

(um milhão, sessenta e oito mil, duzentos e três reais e sessenta e oito centavos), suplementar às seguintes dotações do Orçamento vigente: 
 

02 – Órgão – Prefeitura Municipal de Americana 
02.02 – Unidade Orçamentária – Gabinete do Prefeito 

02.02.01 – Unidade Executora – Gabinete e Dependências 
 

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$ 
    
3.3.90.39.04.122.062.007 01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica             26.000,00 
    
  Total da Unidade               26.000,00 
    

02.05 – Unidade Orçamentária – Secretaria de Administração 
02.05.01 – Unidade Executora – Gabinete e Dependências 

 
Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$ 
    
3.3.90.35.04.122.132.015 01 Serviços de Consultoria               932,00 
    
  Total da Unidade                932,00 

  
02.08 – Unidade Orçamentária – Secretaria de Cultura e Turismo 

02.08.01 – Unidade Executora – Gabinete e Dependências 
 

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$ 
    
3.3.91.39.04.122.252.028 
 
3.3.90.49.04.122.252.028 

01 
 

01 

Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Intra  
Orçamentário 

Auxílio Transporte 

            5.000,00             
 

            1.800,00 
   
        Total da Unidade                                                        6.800,00 
 

02.08.07 – Unidade Executora – Parque Ecológico 
 

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$ 
    
3.3.91.39.13.695.312.035 01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Intra 

Orçamentário 
       160.000,00 

    
  Total da Unidade         160.000,00 

 
   
  02.09 – Unidade Orçamentária – Secretaria de Educação 

02.09.01 – Unidade Executora – Gabinete e Dependências 
 

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$ 
    

3.3.90.93.12.365.332.037 05 Indenizações e Restituições         2.271,68 
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  Total da Unidade         2.271,68 
    

02.13 – Unidade Orçamentária – Secretaria Ação Social e Desenvolvimento Humano 
02.13.01 – Unidade Executora – Gabinete e Dependências 

 
Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$ 
    
3.3.90.39.08.244.512.069 02 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica       15.000,00 
    
  Total da Unidade       15.000,00 

 
02.13.05 – Unidade Executora – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

 
Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$ 
    
4.4.90.52.08.243.552.076 03 Equipamentos e Material Permanente               4.700,00 
    

  Total da Unidade  4.700,00 
 02.14 – Unidade Orçamentária – Secretaria Saúde/Fundo Municipal de Saúde 

02.14.01 – Unidade Executora – Gabinete e Dependências 
 

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$ 
    
3.3.90.39.10.302.612.084 
3.3.90.30.10.301.592.081 

02 
05 

Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Material de Consumo 

      102.500,00 
      750.000,00 

    
  Total da Unidade       852.500,00 

 
 Total do Órgão         1.068.203,68 
 
 Total Geral 1.068.203,68 
 
Art. 2º Do crédito aberto no artigo anterior, RS 963.932,00 (duzentos e onze mil, seiscentos e trinta e dois reais) serão cobertos com recursos 
provenientes da anulação parcial das seguintes dotações do orçamento vigente: 

 
02 – Órgão – Prefeitura Municipal de Americana 

02.02 – Unidade Orçamentária – Gabinete do Prefeito 
02.02.01 – Unidade Executora – Gabinete e Dependências 

 
Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$ 
    
4.4.90.52.04.122.062.007 01 Equipamentos e Material Permanente     26.000,00 
    
  Total da Unidade     26.000,00 
    

02.05 – Unidade Orçamentária – Secretaria de Administração 
02.05.01 – Unidade Executora – Gabinete e Dependências 

 
Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$ 
    

3.3.90.30.04.122.132.015 01 Material de Consumo        932,00 
    
  Total da Unidade                932,00 
    

02.08 – Unidade Orçamentária – Secretaria de Cultura e Turismo 
02.08.02 – Unidade Executora – Cultura 

 
Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$ 
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4.4.90.51.13.392.261.009 01 Obras e Instalações         65.000,00 
    
  Total da Unidade  65.000,00 

 
02.08.03 – Unidade Executora – Turismo 

 
Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$ 
    
4.4.90.52.23.695.272.031 01 Equipamentos e Material Permanente 

 
Total da Unidade 

1.800,00 
 

1.800,00 
 
 

02.08.07 – Unidade Executora – Parque Ecológico 
 

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$ 
    
3.3.90.30.13.695.312.035 01 Material de Consumo 

 
Total da Unidade 

   100.000,00 
 

    100.000,00 
                        

02.13 – Unidade Orçamentária – Secretaria de Ação Social e Desenvolvimento Humano 
02.13.01 – Unidade Executora – Gabinete e Dependências 

 
Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$ 
    
3.3.90.30.08.244.512.069 02 Material de Consumo       15.000,00 
    

  Total da Unidade 
 

      15.000,00 
 

                                   02.13.05 – Unidade Executora – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
 

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$ 
    
3.3.90.39.08.243.552.076 03 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                4.700,00 
    

                      Total da Unidade 4.700,00 

 
02.14 – Unidade Orçamentária – Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde 

02.14.01 – Unidade Executora – Gabinete e Dependências 
 

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$ 
    
3.3.90.39.10.302.612.087 
3.3.90.30.10.302.612.084 
3.3.90.39.10.302.612.084 

05 
05 
05 

Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Material de Consumo 

Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

      200.000,00 
      200.000,00 
      200.000,00 

 
 Total da Unidade                                               600.000,00
  
                                                                                02.14.02 – Unidade Executora – Vigilância em Saúde 

 
Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$ 
    
3.3.90.30.10.305.632.090 05                                  Material de Consumo 

 
                                            Total da Unidade 

 

             20.000,00 
 

          20.000,00 
 

                                                                           02.14.03 - Unidade Executora – Serviços de Saúde Básica e Preventiva



9 Diário oficial Americana, sexta-feira, 5 de outubro de 2018

 
 

        Prefeitura Municipal de Americana 
             Estado de São Paulo 

 

             SECRETARIA DE  
          ADMINISTRAÇÃO 

 

 Avenida Brasil, nº 85, centro – Tel. (19) 3475.9030 – Fax (19) 3406.7621 
CEP 13465-901 – AMERICANA-SP – e-mail: administracao@americana.sp.gov.br 

 

 

(Decreto 12.100/2018 – Página 3/4) 

 

4.4.90.51.13.392.261.009 01 Obras e Instalações         65.000,00 
    
  Total da Unidade  65.000,00 

 
02.08.03 – Unidade Executora – Turismo 

 
Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$ 
    
4.4.90.52.23.695.272.031 01 Equipamentos e Material Permanente 

 
Total da Unidade 

1.800,00 
 

1.800,00 
 
 

02.08.07 – Unidade Executora – Parque Ecológico 
 

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$ 
    
3.3.90.30.13.695.312.035 01 Material de Consumo 

 
Total da Unidade 

   100.000,00 
 

    100.000,00 
                        

02.13 – Unidade Orçamentária – Secretaria de Ação Social e Desenvolvimento Humano 
02.13.01 – Unidade Executora – Gabinete e Dependências 

 
Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$ 
    
3.3.90.30.08.244.512.069 02 Material de Consumo       15.000,00 
    

  Total da Unidade 
 

      15.000,00 
 

                                   02.13.05 – Unidade Executora – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
 

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$ 
    
3.3.90.39.08.243.552.076 03 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                4.700,00 
    

                      Total da Unidade 4.700,00 

 
02.14 – Unidade Orçamentária – Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde 

02.14.01 – Unidade Executora – Gabinete e Dependências 
 

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$ 
    
3.3.90.39.10.302.612.087 
3.3.90.30.10.302.612.084 
3.3.90.39.10.302.612.084 

05 
05 
05 

Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Material de Consumo 

Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

      200.000,00 
      200.000,00 
      200.000,00 

 
 Total da Unidade                                               600.000,00
  
                                                                                02.14.02 – Unidade Executora – Vigilância em Saúde 

 
Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$ 
    
3.3.90.30.10.305.632.090 05                                  Material de Consumo 

 
                                            Total da Unidade 

 

             20.000,00 
 

          20.000,00 
 

                                                                           02.14.03 - Unidade Executora – Serviços de Saúde Básica e Preventiva
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Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$ 
    
3.3.90.39.10.301.642.084 05               Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

 
                                            Total da Unidade 

     

            130.000,00 
 

          130.000,00 
 

 Total do Órgão                                                  963.432,00 
 

Art. 3º Do crédito aberto no artigo 1º, R$ 102.540,00 (cento e dois mil e quarenta reais) serão cobertos com recursos provenientes do 
excesso de arrecadação, a ser verificado no presente exercício, referente a convênio firmado com o Governo Estadual e Federal, e R$ 2.231,68 
(dois mil, duzentos e trinta e um reais e sessenta e oito centavos) serão cobertos com recursos provenientes do superávit financeiro, apurado
em balanço patrimonial do exercício anterior, referente a convênios firmados com os Governos Estadual e Federal , nos termos dos incisos I e II, 
do parágrafo 1º, do artigo 43, da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1.964. 

 
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 
 

           Prefeitura Municipal de Americana, 04 de outubro de 2018. 
 

 
 
 

 
 Omar Najar 
 Publicado na mesma data na Prefeito Municipal 

          Secretaria de Administração 
          
 
 
 
    
   José Eduardo da Cruz Rodrigues Flores                                      Alex Niuri Silveira Silva 

Secretário Municipal de Administração                       Secretário Municipal de Negócios Jurídicos 
                                      Interino 
 

Prefeitura de Americana, 4 de outubro de 2018.   
Publicado na mesma data da 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 
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