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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 

PORTARIA Nº 9.507, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2019

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

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

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

R E S O L V E :

I - Conceder a pedido conforme protocolo nº 4.556/2019, com base no 
art. 121 da Lei nº 5.110, de 23 de novembro de 2010, e art.93 da Lei Or-
gânica do Município, licença sem remuneração à servidora pública mu-
nicipal THICIANI APARECIDA ZAMPERLIN PASCHOALINO COLMAN, 
matrícula 16368, de 7 de fevereiro de 2019 até 6 de fevereiro de 2021. 

II - Estabelecer que esta portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos à 
data de ocorrência dos fatos.

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

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.

OMAR NAJAR
Prefeito Municipal

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

ALEX NIURI SILVEIRA SILVA
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

 

PORTARIA Nº 9.530, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2019

"Que designa em confiança servidor público municipal concursado."

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

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

R E S O L V E :

I - Designar em confiança o servidor público municipal concursado,JOSE 
MARIA ALVES, matrícula 10938, no cargo de ENCARREGADO DE 
SERVIÇOS II, a partir de 1º de fevereiro de 2019.

II - Estabelecer que esta portaria entre em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a 
data de ocorrência dos fatos.

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

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.

OMAR NAJAR
Prefeito Municipal

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

ALEX NIURI SILVEIRA SILVA
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

 

PORTARIA Nº 9.533, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2019

"Que nomeia Administrador de Regional."

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

Considerando o que consta no procedimento administrativo PMA nº 
16.802/2019,

R E S O L V E :

I - Nomear em comissão MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA, para exer-
cer o cargo de ADMINISTRADOR DE REGIONAL.

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

Prefeitura Municipal de Americana, aos 26 de fevereiro de 2019.

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.

OMAR NAJAR
Prefeito Municipal

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

ALEX NIURI SILVEIRA SILVA
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

 

PORTARIA Nº 9.529, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2019.

"Que concede retorno ao trabalho a servidora pública municipal." 

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

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

R E S O L V E :

I - Conceder retorno ao trabalho conforme protocolo nº 11.364/2019, em 
25 de fevereiro de 2019, a servidora pública municipal LILIANA GOMES 
VIVEIROS DOS SANTOS, matrícula 914524.
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II - Estabelecer que esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a data 
de ocorrência dos fatos.

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

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.

OMAR NAJAR
Prefeito Municipal

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

ALEX NIURI SILVEIRA SILVA
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

 

PORTARIA Nº 9.513, DE 8 DE FEVEREIRO DE 2019

"Que designa em confiança servidores públicos municipais concursados."

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

R E S O L V E :

I - Designar em confiança as servidores públicos municipais concursados, conforme Anexo I.

II - Estabelecer que esta portaria entre em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de fevereiro de 2019, revogadas as dispo-
sições em contrário.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 8 de fevereiro de 2019.

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.

 

 
 

Prefe itura Municipal de  Americana 
Estado de  São Paulo 
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PORTARIA Nº 9.513, DE 8 DE FEVEREIRO DE 2019. 
 

Anexo I 
 
 

Matrícula Nome do(a) servidor(a) Cargo 
8781 CLAUDIO APARECIDO MILANO ENCARREGADO DE SERVIÇOS I 
10786 LUCAS FIDELIS ENCARREGADO DE SERVIÇOS I 
12668 CÉSAR FERREIRA DA COSTA ENCARREGADO DE SERVIÇOS I 
12958 NATALINO SEVERINO ENCARREGADO DE SERVIÇOS I 

 
 

Prefeitura Municipal de Americana, aos 8 de fevereiro de 2019. 
 
 

Publicado na mesma data na 
Secretaria de Administração. 

 

 
 

Omar Najar 
Prefeito Municipal 

 
 

José Eduardo da Cruz Rodrigues Flores 
Secretário Municipal de Administração 

Interino 

 
 

Alex Niuri Silveira Silva 
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

OMAR NAJAR
Prefeito Municipal

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

ALEX NIURI SILVEIRA SILVA
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

 

LEI Nº 6.273, DE 8 DE FEVEREIRO DE 2019
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Autor do Projeto de Lei C. M. nº 132/2018 - Poder Executivo - Omar Najar. 

"Transfere da categoria de bem de uso comum do povo para a categoria de bem dominical o bem público que especifica, 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 aprovou e 
ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1º Fica transferido da categoria de bem de uso comum do povo para a categoria de bem dominical o bem público a seguir descrito:

Proprietário: Prefeitura Municipal de Americana
Local: Avenida Santino Faraone - Bairro Berinjela - Americana - SP
Cadastro: 31.0500

Descrição: Uma área de alvenaria medindo 3,50m (três metros e cinquenta centímetros) de todos os lados, perfazendo uma área superficial de 
12,25m2 (doze metros quadrados e vinte e cinco centímetros quadrados); uma área de cobertura leve com as seguintes medidas: inicia-se em uma 
reta e segue pela referida reta numa distância de 5,00m (cinco metros); deste deflete à direita e segue em reta divisando com área remanescente 
numa distância de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros); deste deflete à direita e segue em reta divisando com área remanescente numa dis-
tância de 3,50m (três metros e cinquenta centímetros; deste deflete à esquerda e segue em reta divisando com área remanescente numa distância 
de 4,65m (quatro metros e sessenta e cinco centímetros); deste deflete à direita e segue em reta divisando com área remanescente numa distância 
de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros); deste deflete à direita e segue em reta divisando com área remanescente numa distância de 6,15m 
(seis metros e quinze centímetros); até o ponto inicial perfazendo uma área superficial de 14,47m2 (catorze metros quadrados e quarenta e sete 
centímetros quadrados); perfazendo um total de área ocupada de 26,72m2 (vinte e seis metros quadrados e setenta e dois centímetros quadrados).

Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a outorgar à Associação dos Amigos da Gleba Berinjela, associação civil sem fins econômicos, a permissão 
de uso do bem descrito no artigo 1º.

Parágrafo único. A permissão de uso a que se refere o caput será outorgada a título oneroso e precário, e regulamentada por decreto do chefe do 
Poder Executivo, nos termos do que dispõe o § 4º do artigo 82 da Lei orgânica do Município.

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

Prefeitura Municipal de Americana, aos 8 de fevereiro de 2019.

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.

Ref. Prot. PMA nº 23.973/2017.

OMAR NAJAR
Prefeito Municipal

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

ALEX NIURI SILVEIRA SILVA
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

 

LEI Nº 6.272, DE 8 DE FEVEREIRO DE 2019

Autor do Projeto de Lei C. M. nº 139/2018 - Poder Executivo - Omar Najar. 

"Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a União, por intermédio da Secretaria da Receita Federal do Brasil, para os fins e na forma 
que especifica."

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

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convênio com a União, por intermédio da Secretaria da Receita Federal do Brasil, para viabilizar 
o acesso da Administração Financeira do Município ao Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, de acordo com o que estabelecem o artigo 
37, XXII, da Constituição Federal; os artigos 100, IV e 199 da Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional e os artigos 
3º, II, 4º e 8º do Decreto Federal nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007.

Art. 2º O convênio ora autorizado será celebrado nos termos da minuta fornecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, constante do Anexo 
que integra a presente Lei.

Parágrafo único. As partes poderão promover as alterações, bem como celebrar os termos aditivos que se fizerem necessários para a integral con-
secução dos objetivos estabelecidos.

Art. 3º Eventuais despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta de dotações próprias, suplementadas se necessário.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data da publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 8 de fevereiro de 2019.

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.

Ref. Prot. PMA nº 57.437/2018.
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LEI Nº 6.272, DE 8 DE FEVEREIRO DE 2019. 

 
ANEXO 

 
MINUTA TERMO DE CONVÊNIO 

 
Convênio que entre si celebram a União, por 
intermédio da Secretaria da Receita Federal do 
Brasil, representada pelo Superintendente da 
Receita Federal do Brasil da .... Região Fiscal, e o 
Município de Americana, representado pelo seu 
prefeito e com intermediação de sua Secretaria de 
Fazenda, objetivando o compartilhamento da 
Escrituração Contábil Digital (ECD), no ambiente 
do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped). 
 

A UNIÃO, por intermédio da SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CNPJ nº ............, 
doravante denominada RFB, neste ato representada pelo Superintendente da Receita Federal do Brasil da ..... 
Região Fiscal, senhor............, portador da carteira de identidade (CI) nº ............/SSP ... e do CPF nº ............ e 
o MUNICÍPIO DE AMERICANA, CNPJ nº ..............., representado por seu prefeito, senhor ............, 
portador da carteira de identidade (CI) nº ............/SSP ... e do CPF nº ............, e com a intermediação de sua 
SECRETARIA DE FAZENDA, doravante denominada SEFAZ, representada por seu secretário, senhor 
..............., portador da carteira de identidade (CI) nº ............/SSP ... e do CPF nº ............, tendo em vista o 
disposto no inciso XXII do artigo 37 da Constituição Federal, no inciso IV do artigo 100 e no artigo 199 da 
Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN), e no inciso II do artigo 3º e nos 
artigos 4º e 8º do Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, 
 
RESOLVEM celebrar, por seus representantes legais, o presente Convênio que se regerá pelas cláusulas 
seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – A SEFAZ terá acesso às informações relativa às Escriturações Contábeis 
Digitais (ECD) disponíveis no ambiente nacional do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), no 
limite de sua respectiva competência e sem prejuízo da observância à legislação referente aos sigilos 
comercial, fiscal e bancário, nas seguintes modalidades de acesso: 
 
I – integral, para cópia do arquivo da ECD; 
 
II – parcial, para cópia e consulta à base de dados agregados por contribuinte. 
 
§ 1º Para o acesso previsto no inciso I do caput, a SEFAZ deverá ter iniciado procedimento fiscal formal 
junto à pessoa jurídica titular da ECD. 
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LEI Nº 6.272, DE 8 DE FEVEREIRO DE 2019. 

 
ANEXO 

 
MINUTA TERMO DE CONVÊNIO 

 
Convênio que entre si celebram a União, por 
intermédio da Secretaria da Receita Federal do 
Brasil, representada pelo Superintendente da 
Receita Federal do Brasil da .... Região Fiscal, e o 
Município de Americana, representado pelo seu 
prefeito e com intermediação de sua Secretaria de 
Fazenda, objetivando o compartilhamento da 
Escrituração Contábil Digital (ECD), no ambiente 
do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped). 
 

A UNIÃO, por intermédio da SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CNPJ nº ............, 
doravante denominada RFB, neste ato representada pelo Superintendente da Receita Federal do Brasil da ..... 
Região Fiscal, senhor............, portador da carteira de identidade (CI) nº ............/SSP ... e do CPF nº ............ e 
o MUNICÍPIO DE AMERICANA, CNPJ nº ..............., representado por seu prefeito, senhor ............, 
portador da carteira de identidade (CI) nº ............/SSP ... e do CPF nº ............, e com a intermediação de sua 
SECRETARIA DE FAZENDA, doravante denominada SEFAZ, representada por seu secretário, senhor 
..............., portador da carteira de identidade (CI) nº ............/SSP ... e do CPF nº ............, tendo em vista o 
disposto no inciso XXII do artigo 37 da Constituição Federal, no inciso IV do artigo 100 e no artigo 199 da 
Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN), e no inciso II do artigo 3º e nos 
artigos 4º e 8º do Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, 
 
RESOLVEM celebrar, por seus representantes legais, o presente Convênio que se regerá pelas cláusulas 
seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – A SEFAZ terá acesso às informações relativa às Escriturações Contábeis 
Digitais (ECD) disponíveis no ambiente nacional do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), no 
limite de sua respectiva competência e sem prejuízo da observância à legislação referente aos sigilos 
comercial, fiscal e bancário, nas seguintes modalidades de acesso: 
 
I – integral, para cópia do arquivo da ECD; 
 
II – parcial, para cópia e consulta à base de dados agregados por contribuinte. 
 
§ 1º Para o acesso previsto no inciso I do caput, a SEFAZ deverá ter iniciado procedimento fiscal formal 
junto à pessoa jurídica titular da ECD. 
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§ 2º Entende-se por dados agregados a consolidação mensal, por contribuinte, de informações de saldos 
contábeis e das demonstrações contábeis. 
 
§ 3º O conteúdo, leiaut e demais requisitos técnicos do arquivo digital, contendo dados agregados, serão 
definidos pela RFB e pela SEFAZ. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – Para acesso à informações, a SEFAZ deverá emitir a Requisição de Cópia da 
Escrituração Contábil Digital (RECD), por meio do aplicativo disponibilizado pela RFB. 
 
§ 1º A RECD é documento digital emitido de acordo com o disposto nos artigos 10 e 11 da Medida Provisória 
nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. 
 
§ 2º A RECD deverá ser assinada digitalmente, utilizando-se certificado emitido por entidade credenciada 
pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). 
 
§ 3º A RECD – Modelo 1, para acesso integral, deverá ser emitida por pessoa a quem a lei atribua 
competência para a fiscalização de tributos e conterá, no mínimo: 
 
I – número da requisição; 
 
II – identificação do órgão requisitante; 
 
III – identificação do titular da ECD submetido a procedimento de fiscalização; 
 
IV – data de início do procedimento de fiscalização; 
 
V – o número ou código do documento que determinou o procedimento fiscal; 
 
VI – o período a que se refere a ECD requisitada. 
 
§ 4º A ausência das informações constantes dos incisos IV e V, relativamente à RECD – Modelo I, deverá ser 
justificada. 
 
§ 5º A RECD – Modelo 2, para acesso parcial, conterá: 
 
I – número da requisição; 
 
II – identificação do órgão requisitante; 
 
III – identificação do titular da ECD; 
 
IV – o período a que se refere a ECD requisitada. 
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§ 2º Entende-se por dados agregados a consolidação mensal, por contribuinte, de informações de saldos 
contábeis e das demonstrações contábeis. 
 
§ 3º O conteúdo, leiaut e demais requisitos técnicos do arquivo digital, contendo dados agregados, serão 
definidos pela RFB e pela SEFAZ. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – Para acesso à informações, a SEFAZ deverá emitir a Requisição de Cópia da 
Escrituração Contábil Digital (RECD), por meio do aplicativo disponibilizado pela RFB. 
 
§ 1º A RECD é documento digital emitido de acordo com o disposto nos artigos 10 e 11 da Medida Provisória 
nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. 
 
§ 2º A RECD deverá ser assinada digitalmente, utilizando-se certificado emitido por entidade credenciada 
pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). 
 
§ 3º A RECD – Modelo 1, para acesso integral, deverá ser emitida por pessoa a quem a lei atribua 
competência para a fiscalização de tributos e conterá, no mínimo: 
 
I – número da requisição; 
 
II – identificação do órgão requisitante; 
 
III – identificação do titular da ECD submetido a procedimento de fiscalização; 
 
IV – data de início do procedimento de fiscalização; 
 
V – o número ou código do documento que determinou o procedimento fiscal; 
 
VI – o período a que se refere a ECD requisitada. 
 
§ 4º A ausência das informações constantes dos incisos IV e V, relativamente à RECD – Modelo I, deverá ser 
justificada. 
 
§ 5º A RECD – Modelo 2, para acesso parcial, conterá: 
 
I – número da requisição; 
 
II – identificação do órgão requisitante; 
 
III – identificação do titular da ECD; 
 
IV – o período a que se refere a ECD requisitada. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – Para receber as ECD e os dados agregados requisitados, a SEFAZ identificar-
se-á com certificado digital do órgão, no padrão ICP-Brasil. 
 
CLÁUSULA QUARTA – Serão mantidos registros dos eventos de acesso pelo prazo de 6 (seis) anos, 
contendo no mínimo: 
 
I – identificação do órgão requisitante; 
 
II – autoridade certificadora emissora do certificado digital; 
 
III – número de série do certificado digital; 
 
IV – data e hora da operação; 
 
V – tipo da operação realizada, definida na cláusula primeira. 
 
Parágrafo único. As informações sobre o acesso ficarão disponíveis para a pessoa jurídica titular da ECD, 
identificada com certificado digital no padrão ICP-Brasil. 
 
CLÁUSULA QUINTA – São usuários das funcionalidades a que se refere este Convênio: 
 
I – CADASTRADOR – pessoa física responsável pela atividade de cadastramento dos requisitantes; 
 
II – REQUISITANTE – ECD – pessoa física a quem o órgão atribua competência para emissão da RECD – 
Modelo 1; 
 
III – REQUSITANTE – DA – pessoa física a quem o órgão atribua competência para emissão da RECD – 
Modelo 2. 
 
Parágrafo único. A SEFAZ indicará à RFB, por meio de ofício, no mínimo, 2 (duas) pessoas com o perfil de 
cadastrador. 
 
CLÁUSULA SEXTA – A RFB e a SEFAZ deverão estabelecer políticas de guarda, conservação e 
destruição da cópia de ECD requisitada. 
 
CLÁUSUAL SÉTIMA – A SEFAZ se compromete a utilizar os dados a que tiver acesso, em decorrência da 
execução do presente convênio, somente nas atividades que, em virtude de lei, lhe compete exercer, não 
podendo transferi-los a terceiros, seja a título oneroso ou gratuito, nem, de qualquer outra forma, divulga-los. 
 
CLÁSULA OITAVA – O presente convênio terá vigência por prazo indeterminado, a partir da data de sua 
assinatura, e poderá ser alterado, por consenso e formalizado em termo aditivo, ou denunciado por qualquer 
dos partícipes, mediante comunicação escrita, reputando-se extinto trinta dias depois do recebimento da  
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CLÁUSULA TERCEIRA – Para receber as ECD e os dados agregados requisitados, a SEFAZ identificar-
se-á com certificado digital do órgão, no padrão ICP-Brasil. 
 
CLÁUSULA QUARTA – Serão mantidos registros dos eventos de acesso pelo prazo de 6 (seis) anos, 
contendo no mínimo: 
 
I – identificação do órgão requisitante; 
 
II – autoridade certificadora emissora do certificado digital; 
 
III – número de série do certificado digital; 
 
IV – data e hora da operação; 
 
V – tipo da operação realizada, definida na cláusula primeira. 
 
Parágrafo único. As informações sobre o acesso ficarão disponíveis para a pessoa jurídica titular da ECD, 
identificada com certificado digital no padrão ICP-Brasil. 
 
CLÁUSULA QUINTA – São usuários das funcionalidades a que se refere este Convênio: 
 
I – CADASTRADOR – pessoa física responsável pela atividade de cadastramento dos requisitantes; 
 
II – REQUISITANTE – ECD – pessoa física a quem o órgão atribua competência para emissão da RECD – 
Modelo 1; 
 
III – REQUSITANTE – DA – pessoa física a quem o órgão atribua competência para emissão da RECD – 
Modelo 2. 
 
Parágrafo único. A SEFAZ indicará à RFB, por meio de ofício, no mínimo, 2 (duas) pessoas com o perfil de 
cadastrador. 
 
CLÁUSULA SEXTA – A RFB e a SEFAZ deverão estabelecer políticas de guarda, conservação e 
destruição da cópia de ECD requisitada. 
 
CLÁUSUAL SÉTIMA – A SEFAZ se compromete a utilizar os dados a que tiver acesso, em decorrência da 
execução do presente convênio, somente nas atividades que, em virtude de lei, lhe compete exercer, não 
podendo transferi-los a terceiros, seja a título oneroso ou gratuito, nem, de qualquer outra forma, divulga-los. 
 
CLÁSULA OITAVA – O presente convênio terá vigência por prazo indeterminado, a partir da data de sua 
assinatura, e poderá ser alterado, por consenso e formalizado em termo aditivo, ou denunciado por qualquer 
dos partícipes, mediante comunicação escrita, reputando-se extinto trinta dias depois do recebimento da  
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comunicação pela RFB, sem que disso resulte para o partícipe denunciado o direito a reclamação ou 
indenização pecuniária.  
 
CLÁUSULA NONA – As eventuais dúvidas, omissões ou controvérsias oriundas deste convênio serão 
dirimidas de comum acordo pelos partícipes. 
 
Parágrafo único. As eventuais controvérsias que não puderem ser dirimidas de comum acordo entre os 
partícipes serão submetidas ao Juízo da Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – A RFB providenciará a publicação deste convênio, em extrato, no Diário Oficial 
da União. 
 
E, por estarem de acordo os partícipes, foi lavrado o presente convênio, em 2 (duas) vias de igual teor e 
foram, assinadas pelos respectivos representantes e destinada um para cada convenente. 
 
Americana (SP), ..... 

 
XXXXXXXXXX 

Superintendente da Receita Federal do Brasil/ ... RF 
 
 

XXXXXXXXX 
Prefeito do Município de Americana (SP) 

 
 

XXXXXXXXX 
Secretário de Fazenda do Município de Americana (SP) 

 
 

Prefeitura Municipal de Americana, aos 8 de fevereiro de 2019. 
 
 

Publicado na mesma data na 
Secretaria de Administração. 

 
 

Omar Najar 
Prefeito Municipal 

 

José Eduardo da Cruz Rodrigues Flores 
 Secretário Municipal de Administração 

Interino 
 
  

Alex Niuri Silveira Silva 
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos 

 OMAR NAJAR
Prefeito Municipal

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

ALEX NIURI SILVEIRA SILVA
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

 

PORTARIA Nº 9.526, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2019

“Que nomeia Subsecretário de Unidade.”

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

Considerando o que consta nas Leis nº 5.110, de 23 de novembro de 2010 e suas alterações, e nº 5.422, de 20 de novembro de 2012;
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Considerando o que consta no procedimento administrativo PMA nº 13.840/2019, 

R E S O L V E :

I - Nomear em comissão LIGIA MARA RODRIGUES DA COSTA, para exercer o cargo de SUBSECRETÁRIO DE UNIDADE.

II - Estabelecer que esta portaria entre em vigor na data de sua publicação.

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

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.

OMAR NAJAR
Prefeito Municipal

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

ALEX NIURI SILVEIRA SILVA
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

LICITAÇÕES 

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/2018 

Processo nº 60.811/2018

OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRODOMÉSTICOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA 
REDE MUNICIPAL DE ENSINO"

A Prefeitura Municipal de Americana torna público que foi HOMOLOGADO e ADJUDICADO o Pregão Eletrônico n.º 103/2019 para as seguintes 
empresas:
BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME - ITEM 01 R$ 4.000,00, ITEM 08 R$ 2.510,00, ITEM 09 R$ 2.330,00, ITEM 11 R$ 600,00, ITEM 
16 R$ 350,00, ITEM 22 R$ 2.099,99. MERCADÃO DAS BALANÇAS INTERIROR EIRELI - EPP - ITEM 4 R$ 2.350,00, ITEM 05 R$ 4.890,00, ITEM 
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DECRETO Nº 12.184, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2019. 

 
 “Declara luto oficial no Município pelo falecimento 
da Vereadora Judith Batista de Souza.”  

 
 

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

 
Considerando os serviços prestados ao Município como Vereadora,  
 
D E C R E T A: 
 
Art. 1º Fica declarado luto oficial no Município por três dias, pelo falecimento da Vereadora Srª 

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

 
 

Prefeitura Municipal de Americana, aos 28 de fevereiro de 2019. 
  

 
Publicado na mesma data na 
Secretaria de Administração. 

 
 

 
 

Omar Najar 
Prefeito Municipal 

 
 

José Eduardo da Cruz Rodrigues Flores  
Secretário Municipal de Administração 

Interino 

                     Alex Niuri Silveira Silva 
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos 
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06 R$ 4.785,00, ITEM 07 R$ 6.190,00. CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA. - ITEM 12 R$ 664,00, ITEM 13 R$ 759,00, ITEM 14 R$ 847,57, 
ITEM 15 R$ 1.367,00, ITEM 17 R$ R$ 3.600,00, ITEM 19 R$ 2.478,29, ITEM 23 R$ 1.510,00, ITEM 24 R$ 445,00, ITEM 31 R$ 337,94, ITEM 33 R$ 
440,00, ITEM 36 R$ 99,96, ITEM 37 R$ 845,25.

Eu, Luciane Carloni, matrícula n.º 11.215 conferi o presente. Eu, José Eduardo da Cruz Rodrigues Flores, Secretário de Administração Interino, 
autorizei a publicação oficial. Americana, 28 de Fevereiro de 2019.

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
 

UniDaDe De TransporTes e sisTema Viário

SETOR DE MULTAS

Fica o interessado abaixo relacionado cientificado de que sua correspondência de notificação de autuação de infração de trânsito ou penalidade 
de multa foi devolvida para esta Secretaria por motivo de ausência, desconhecimento, não procurado ou endereço insuficiente.

 
NOME                                                                                           AIT – N º: 
 
Lote A                                       
 
 
CLARAMAR AS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES    E010061681 
DAMARIS CARVALHO FORNARI     E010069830 
EDVANIA GUIMARAES DE CARVALHO    E010076727 
ISRAEL JOSE DA SILVA      E010077990 
JEFERSON GUSTAVO DA SILVA SANTOS    E010065374 
JOSE SAVIOLLI       E010069022 
LEONARDO ALVES ASSUNÇÃO      E010072246 
RITA DE CASSIA J GOMES EPP     E010077402 
 
Lote P  
 
 
CESAR AUGUSTO FORNZARI     P010055242 
DARIO GERONICO DE OLIVEIRA     E010054750 
DARIO GERONICO DE OLIVEIRA     E010054751 
FABIANA MADUREIRA SILVA     F430246797 
GB EXPRESS SERVIÇOS DE MOTOBOU EIRELI EPP   E010054808 
LUCIANA GARCIA KOHLMANN VAZ     E010054788 
MARIA ROSA DA COSTA      F430243918 
RAMON VINICIOS DECHEN      F430246578 
REINALDO SIMOES      E010048906 
VILINADER LUIS DA COSTA      E010054496 

Mais informações, entrar em contato com esta Secretaria, no Setor de Multas na Rua dos Antúrios n º 301 - bairro Jd. São Pedro.
Americana, 28 de fevereiro de 2019

 ENG. ERALDO CAMARGO
Autoridade de Trânsito

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
 

EDITAL DE EXTRATO CONTRATUAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18.263/18

OBJETO: Aquisição de vidrarias e reagentes para uso dos laboratórios da Estação de Tratamento de Água (ETA), conforme quantidades e especi-
ficações constantes no Termo de Referência.
CONTRATO: 10/19
CONTRATANTE: Departamento de Água e Esgoto
CONTRATADA: HEXIS CIENTIFICA LTDA.
VALOR DO CONTRATO: R$ 73.306,45
DATA DA ASSINATURA: 22/02/2019
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
CONTRATO: 11/19
CONTRATANTE: Departamento de Água e Esgoto

CONTRATADA: QUIMAFLEX PRODUTOS QUÍMICOS LTDA 
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VALOR DO CONTRATO: R$ 3.935,50
DATA DA ASSINATURA: 22/02/2019
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

Americana, 28 de fevereiro de 2019

FERNANDO BRYAN FRIZZARIN
Chefe da Divisão de Administração

 

EDITAL DE JULGAMENTO DE RECURSO E RETOMADA DA 
SESSÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/18
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.041/2018

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de ge-
renciamento, implementação e administração de crédito/auxílio alimen-
tação (cartão de alimentação com chip de segurança contra clonagens 
ou fraudes) aos funcionários do DAE, que possibilitem a aquisição de 
gêneros alimentícios através de redes de estabelecimentos, na forma 
definida pela legislação pertinente e dispositivos normativos do Minis-
tério do Trabalho e Emprego que regulamentam o PAT - Programa de 
Alimentação ao Trabalhador, conforme quantidades e especificações 
constantes no Termo de Referência.

OBS: Levamos ao conhecimento dos interessados que o Sr. Diretor Ad-
ministrativo INDEFERIU o recurso administrativo interposto pela empre-
sa Verocheque Refeições Ltda, nos termos constantes do processo 
administrativo, mantendo assim sua Inabilitação, sendo que, a retoma-
da do certame será em sessão pública para negociação com a empre-
sa 3ª colocada, a se realizar no dia 07 de março de 2019, às 14h, no 
mesmo local.

Americana, 28 de fevereiro de 2019

FERNANDO BRYAN FRIZZARIN
Chefe da Divisão de Administração

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE 
AMERICANA

 

ATO Nº 01 DE 28 FEVEREIRO DE 2019

O Sr. Sergio Luis Mancini Presidente da Fundação de Saúde do Mu-
nicípio de Americana FUSAME, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei.

RESOLVE:
Artigo 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar, no orçamento vigen-
te baixado pela decreto nº12182 de 27 de Fevereiro de 2019,confor-
me autoriza o item "VII", do artigo 16, capitulo IV - das atribuições dos 
orgãos- seção I - Da Presidência, do Estatuto da Fundação, aprovado 
pelo Decreto nº 1.337 de 09 de junho de 1.980, a seguinte dotação or-
çamentária:

01 - Orgão Executivo
01.01 - Unidade Orçamentária - Hospital
01.02 
10.302.0091.2113-3.3.90.30- Material de Consumo Ficha nº 20 Fonte 
05/300.06 R$ 650.000,00
10.302.0091.2113-3.3.90.39-Outros Serv.Terc.P.J.Ficha nº22 Fonte 
05/300.06 R$ 681,800,00
TOTAL R$ 1.331.800,00.

Artigo 2º - Os encargos decorrentes da suplementação serão cobertos 
com recursos provenientes de SUPERAVIT FINANCEIRO.
Artigo 3º - Este ATO ADMINISTRATIVO entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Fundação de Saúde do Município de Americana - FUSAME, aos 28 dias 
do mês de Fevereiro de Dois Mil e Dezenove (2019).

SR. SERGIO LUIS MANCINI
Presidente da FUSAME
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