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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
  

DECRETO Nº 12.249, DE 15 DE MAIO DE 2019

"Outorga permissão de uso de área pública a Comercial de Combustí-
veis Apollo Anhanguera Ltda., e dá outras providências."

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

Considerando o disposto nos arts. 62, inciso VI, e 82, § 4º, da Lei Orgâ-
nica do Município de Americana;

Considerando o que consta do procedimento administrativo PMA nº 
47.230/2016,

D E C R E T A :
Art. 1º Fica outorgada a Comercial de Combustíveis Apollo Anhanguera 
Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob nº 16.581.582/0001-87 e no Cadastro de 
Atividades sob nº 86.746, permissão de uso da área pública cadastrada, 
nesta Prefeitura Municipal, sob n° 36.0177.0327.0000, constituída pelo 
lote 01, da quadra A-7, do loteamento Conjunto Habitacional Zanaga II, 
compreendendo área superficial de 2.270,00m² (dois mil, duzentos e se-
tenta metros quadrados). 

Parágrafo único. A permissão de uso outorgada por este decreto destina-
-se ao desenvolvimento, pelo permissionário, das atividades descritas 
em seu objeto social. 

Art. 2º Fica estabelecido que, em decorrência do uso da área pública 
no período de julho do ano de 2016 a maio de 2019, o permissionário 
deverá pagar preço público no valor de R$ 22.422,82 (vinte e dois mil, 
quatrocentos e vinte e dois reais e oitenta e dois centavos). 

Art. 3º A partir da publicação deste decreto, o permissionário pagará à 
Prefeitura Municipal, pela utilização da área, preço público mensal no 
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o dia 25 (vinte e cinco) do mês 
subsequente ao de referência.

Parágrafo único. O preço público de que trata o caput deste artigo será: 

I - reajustado de acordo com a legislação municipal vigente;

II - devido até a data de revogação deste diploma.

Art. 4º O preço público estabelecido nos arts. 2º e 3º deste decreto deve-
rá ser pago na Unidade de Gestão Financeira ou na rede bancária, por 
meio de guias, carnês ou boletos com código de barras.

Art. 5º Sem prejuízo da exigibilidade do preço público previsto neste de-
creto, a Prefeitura Municipal poderá lançar eventuais tributos incidentes 
sobre o imóvel e sobre as atividades ali desenvolvidas, ficando o permis-
sionário responsável, também, pelo pagamento das tarifas ou taxas de-
vidas ao DAE - Departamento de Água e Esgoto e à CPFL - Companhia 
Paulista de Força e Luz, decorrentes da utilização de seus respectivos 
serviços. 

Art. 6º Durante a vigência da permissão de uso obriga-se o permissioná-
rio a cumprir, sob pena de revogação, as seguintes condições:

I - manter o bem público em boas condições de uso e conservação, exe-
cutando as reformas ou construções que se fizerem necessárias, sem 
qualquer direito à indenização ou retenção;

II - comunicar imediatamente e por escrito, à Prefeitura Municipal, qual-
quer ocorrência que represente risco à segurança e preservação do imó-
vel; 

III - não ceder, transferir, emprestar ou locar, a qualquer título, total ou 
parcialmente, o imóvel objeto desta permissão; 

IV - pagar todos os tributos incidentes sobre o imóvel;

V - não alterar a finalidade da permissão de uso, exceto se existir expres-
sa autorização da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos;

VI - apresentar à Municipalidade, quando exigido, os comprovantes de 
pagamento dos preços públicos decorrentes da permissão de uso, bem 
como, quando for o caso, das tarifas de água, esgoto e de energia elé-
trica; 

VII - pagar pontualmente o preço público decorrente da permissão, po-
dendo, a exclusivo critério do Poder Executivo, ser tolerado atraso máxi-
mo de 2 (dois) meses consecutivos, caso em que o permissionário não 
poderá se valer desta tolerância por mais de uma vez a cada ano do 
calendário civil;

VIII - cumprir todas as determinações legais e regulamentares vigentes, 
especialmente no que se refere ao horário autorizado pela Municipali-
dade.

Art. 7º O não cumprimento das condições estabelecidas no artigo ante-
rior ou de quaisquer outras obrigações legais facultará ao Poder Execu-
tivo a revogação da permissão de uso, sem prejuízo da revogabilidade 
em razão de sua natureza precária.

Art. 8º Caberá exclusivamente ao permissionário suportar os danos pes-
soais ou patrimoniais decorrentes de caso fortuito ou de força maior, 
bem como decorrentes da ação de terceiros contra as edificações, me-
lhoramentos e demais benfeitorias instaladas no imóvel objeto desta 
permissão.

Art. 9º As benfeitorias permanentes introduzidas no imóvel objeto desta 
permissão a ele ficarão incorporadas, não gerando ao permissionário 
qualquer direito de indenização ou retenção.

Art. 10. Além de se submeter ao poder de polícia de todos os demais 
órgãos da Prefeitura Municipal, o permissionário será especialmente 
fiscalizado pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, cujo Subse-
cretário responsável pela área deverá encaminhar relatório semestral 
ao Prefeito, informando se estão sendo fielmente cumpridas todas as 
exigências e obrigações estabelecidas no presente decreto e na legisla-
ção aplicável, sendo que a informação de não cumprimento ensejará a 
imediata revogação da permissão de uso.

Art. 11. A permissão de uso de que trata este decreto é outorgada a título 
precário e por tempo indeterminado, podendo ser revogada a qualquer 
tempo pela Administração Municipal.

Art. 12. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagin-
do efeitos a 18 de janeiro de 2013.

Art. 13. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 15 de maio de 2019.
Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.

 

]

 
 

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

ALEX NIURI SILVEIRA SILVA
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

 

 
 

DECRETO Nº 12.251, DE 16 DE MAIO DE 2019

"Dispõe sobre o reajuste da tarifa cobrada pelo uso do serviço de trans-
porte coletivo urbano no Município de Americana."

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

Considerando o disposto na Lei n° 4.384, de 26 de julho de 2006;

Considerando o disposto no Decreto n° 7.025, de 5 de outubro de 2006;

Considerando as condições, termos e demais elementos integrantes da 
Concorrência Pública n° 13/2006, que teve por objeto a concessão para 
a exploração e prestação de serviço público de transporte coletivo urba-
no no Município de Americana;

Considerando os resultados das análises efetuadas pela Secretaria de 
Obras e Serviços Urbanos, por meio da Unidade de Transportes e Siste-
ma Viário, e pela Comissão Tarifária de Transporte Urbano - CTTU, nos 
termos das Leis n° 4.384, de 26 de julho de 2006, e n° 5.883, de 16 de 
março de 2016;

Considerando, ainda, o que consta do processo administrativo PMA n° 
29.543/2019,

D E C R E T A :

Art. 1° A tarifa cobrada pelo uso do serviço público de transporte coletivo 
urbano no Município de Americana fica reajustada, a partir de zero hora 
do dia 20 de maio de 2019, para o valor de R$ 4,40 (quatro reais e qua-
renta centavos).

Art. 2º Considerando as reduções de valor concedidas nos artigos 54 e 
54-A da Lei nº 4.384, de 26 de julho de 2006, alterada pela Lei nº 4.543, 
de 26 de outubro de 2007, ficam estabelecidas as seguintes tarifas es-
peciais:

I - estudantes e professores: R$ 2,20 (dois reais e vinte centavos);

II - empregados e trabalhadores em geral que auferirem renda mensal 
igual ou inferior a dois salários mínimos: R$ 3,30 (três reais e trinta cen-
tavos);

III - aposentados cuja renda seja inferior a três salários mínimos, desde 
que não estejam exercendo atividade remunerada: R$ 2,20 (dois reais 
e vinte centavos).

Art. 3º Os passes de qualquer categoria deverão ser emitidos e vendidos 
aos usuários, na forma estabelecida pelo Decreto n° 6.823, de 17 de 
março de 2006.

Art. 4º A empresa concessionária do serviço deverá facilitar a aquisição 
do vale-transporte pelas pessoas jurídicas empregadoras, devendo ser 
adotadas as providências necessárias para o cumprimento da legislação 
reguladora.

Art. 5º Fica revogado o Decreto n° 11.907, de 19 de janeiro de 2018.

Art. 6° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzin-
do efeitos a partir de 20 de maio de 2019.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 16 de maio 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 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Nº 5, DE 13 DE MAIO 
DE 2019

"Revoga a autorização de funcionamento da escola de educação infantil 
que especifica e dá outras providências."

Evelene Cesare Ponce Medina, Secretária de Educação do Município 
de Americana, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e;

Considerando o disposto no parágrafo primeiro, do artigo 24, da Lei nº 
5.189, de 3 de junho de 2011;

Considerando o que consta do Processo Administrativo PMA nº 
37.838/2019,

R E S O L V E :

I -Revogar a autorização de funcionamento do COLÉGIO ESTAÇÃO VI-
VER, localizado à Rua São Salvador nº 1504, Residencial Nardini, nesta 
cidade, inscrita no CNPJ/MF nº 52.950.680/0001-08, no atendimento da 
modalidade CRECHE E PRÉ-ESCOLA.

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

Prefeitura Municipal de Americana, aos 13 de maio de 2019.

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.

EVELENE CESARE PONCE MEDINA
Secretária de Educação

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

PORTARIA Nº 9.661, DE 16 DE MAIO DE 2019

“Que nomeia Assessor de Políticas Públicas.”

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;

Considerando o que consta no procedimento administrativo PMA nº 
38.959/2019, 

R E S O L V E :

I - Nomear em comissão GABRIELA VIANA, para exercer o cargo de 
ASSESSOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS.

II – Estabelecer que esta portaria entre em vigor na data de sua publi-
cação.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 16 de maio 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 9.657, DE 9 DE MAIO DE 2019

"Dispõe sobre a composição da equipe de Vigilância Sanitária do Muni-
cípio, e dá outras providências."
Omar Najar,Prefeito Municipal de Americana, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por lei,

Considerando o disposto no § 3º do art. 96 da Lei Estadual nº 10.083, 
de 23 de setembro de 1998 (Código Sanitário do Estado de São Paulo);

Considerando o disposto nas Leis Municipais nº 3.607, de 17 de dezem-
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bro de 2001, e nº 4.547, de 6 de novembro de 2007;

Considerando o que consta do procedimento administrativo PMA nº 
35.803/2019,

R E S O L V E :
I - A Equipe de Vigilância Sanitária do Município passa a ter a seguinte 
composição:

- Dr. Gleberson Roberto de Carvalho Miano - Secretário Municipal de 
Saúde;
- Antonio Donizeti Borges - Subsecretário da Unidade de Vigilância em 
Saúde;
- Amarildo Azarias - Agente de Controle de Vetores/CCZ;
- Ana Elisa Araújo Wood Frediani - Arquiteta/ VISA;
- Aneli Marques Neves - Médica Veterinária Responsável Técnica do 
CCZ;
- Antonio Jorge da Silva Gomes - Coordenador da Vigilância em Saúde 
Ambiental;
- Bruna Bonin Brochi - Farmacêutica/VISA;
- Ciderice Pereira Barbosa - Agente de Saneamento/VISA;
- Daniela Fonseca de Souza - Agente de Promoção em Saúde/PMCD;
- Edméa de Freitas Amâncio - Agente de Saúde/CCZ;
- Elena da Costa Cordeiro - Técnica de Enfermagem/VISA;
- Eliane Ferreira - Coordenadora Vigilância Sanitária;
- Fabrício Fabiano dos Santos - Agente de Promoção em Saúde/ PVCE;
- Fernanda Rocha Walder - Agente de Promoção em Saúde/VISA;
- Flávio Henrique Gomes - Fiscal de Atividades/ VISA;
- Gisele Aparecida de Souza Rezende - Nutricionista/VISA;
- Heverson Knauer de Campos - Biólogo/Vigilância em Saúde Ambiental;
- Jardel Brasil - Agente de Controle de Vetor/ PVCE;
- Letícia Raquel de Paiva Gomes - Nutricionista/VISA;
- Luiz Cunha Pereira Junior - Fiscal de Atividades/VISA;
- Luiz Valentin Marchi - Agente de Controle de Vetores/Vigilância em 
Saúde Ambiental;
- Maria Cristina Nascimento Torres - Agente de Saúde/VISA;
- Marilza Rigue Maia de Oliveira - Técnica de Edificações/VISA;
- Milca do Nascimento - Auxiliar de Enfermagem do Trabalho/VISA;
- Patrícia Cardoso Pierrette - Enfermeira/VISA;
- Regina Helena Morelli - Médica Veterinária/VISA;
- Roseli Renata Sangalli - Farmacêutica/VISA;
- Rosemary Siqueira Campanha - Coordenadora do PMCD;
- Simone Maciel - Coordenadora da Vigilância Epidemiológica;
- Simone de Souza - Agente de Promoção em Saúde/Vigilância em Saú-
de Ambiental;
- Valéria Cristina Carvalho da Silva - Nutricionista/VISA;
- Vanessa Cristina Croci Perles - Agente de Controle de Vetor/VISA;
- Vanessa Cristina Wanderley Kusel - Arquiteta/SEPLAN/Laudo Técnico 
de Avaliação LTA - VISA.

II - Fica revogada a Portaria nº 9.392, de 18 de outubro de 2018.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 9 de maio 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

SECRETARIA DE CULTURA E 
TURISMO

 

UniDaDe De TUrismo

CONSELHO MUNICIPAL DO TURISMO 
CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 21/05/2019

O COMTUR - Conselho Municipal do Turismo através da Vice-
Presidente no uso das suas atribuições, convoca os seus Conselheiros 
para a Reunião Ordinária a ser realizada no dia 21 de maio de 2019 
(terça-feira), às 15h00 horas, no MAC - no C.C.L Centro de Cultura e 
Lazer - Av. Brasil 1293 - Jd. S.Paulo, para apreciação da seguinte 

PAUTA DO DIA :
I. Abertura;
II. Justificativas das ausências;
III. Deliberação e Aprovação da Ata da Reunião anterior; 
IV. Eleição 2019.

Americana, 15 de maio de 2019

ROSELI DOS SANTOS
Vice-Presidente do COMTUR

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
SOCIAL DOS SERVIDORES 

MUNICIPAIS DE AMERICANA
 

PORTARIA AMERIPREV Nº 10, DE 16 DE MAIO DE 2019

VIVIAN CRISTINA LAFOLGA RUIZ, Superintendente em substituição 
do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de America-
na - AMERIPREV, designado pela Portaria nº 09 de 13 de maio de 2019;

RESOLVE:

I - Nomear a funcionária Roseane Martins Madureira Ferreira, Assessora 
Especial, para exercer, em substituição, o cargo de Diretor Financeiro 
do Ameriprev, percebendo os vencimentos do cargo em substituição, no 
período de férias do titular.

II - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
os efeitos a 14 de maio de 2019. 

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Americana 
- AMERIPREV, aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e 
dezenove (16/05/2019).

Americana, 16 de maio de 2019

VIVIAN CRISTINA LAFOLGA RUIZ  
Superintendente em substituição do AMERIPREV

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E 
ESGOTO

  
PORTARIA Nº 968, DE 14 DE MAIO DE 2019 
"Que constitui Comissão Técnica Deliberativa"

O Diretor Administrativo do Departamento de Água e Esgoto de Ameri-
cana, Marcos Eduardo Morelli, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas por lei,

RESOLVE:
Artigo 1º - Constituir Comissão Técnica Deliberativa para deliberação 
e fundamentação técnico-jurídica ref. aos Processos Administrativos 
nºs 731/2014 e 13.495/2016, conforme solicitação efetuada pelo prot. 
7.655/19.

Artigo 2º - A Comissão será composta pelos servidores: 
- Guilherme Thiago Maziviero
- Gilberto de Souza Gonçalves
- Tatiana Camargo Neves
- Julio Cesar Mangueira de Souza

Artigo 3º - A presidência da Comissão poderá ser exercida pelo primei-
ro membro indicado, que terá prazo de 30 (trinta) dias para entrega do 
relatório final.

Artigo 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Americana, 14 de maio de 2019

MARCOS EDUARDO MORELLI
DIRETOR ADMINISTRATIVO



4 Diário oficial Americana, sexta-feira, 17 de maio de 2019

GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA 
(GAMA)

 

EDITAL DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 3.245/2019

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019 - TIPO: MENOR 
PREÇO POR LOTE
OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE CO-
TURNO TÁTICO E BOTA CANO CURTO PARA A GUARDA MUNICIPAL 
DE AMERICANA" 
DATA E HORÁRIO LIMITE PARA CREDENCIAMENTO, APRESENTA-
ÇÃO DE PROPOSTAS: DIA 30 DE MAIO DE 2019 ÀS 09:00 HORAS, 
Na sede da Guarda Municipal, à Praça Tiradentes, s/nº - Bairro Colina, 
Americana/SP - fone/fax (19) 3408-8220
Início da sessão de disputa de preços: dia 30 de maio de 2019 às 9h15.
O Edital estará a disposição dos interessados no site www.gama.sp.gov.
br; ou através de solicitação para: compras@gama.sp.gov.br

Americana, 16 de maio de 2019

MARCOS GUILHERME
DIRETOR - COMANDANTE

O BANCO DE SANGUE DO
HOSPITAL MUNICIPAL 
PRECISA DE TODOS OS

TIPOS SANGUÍNEOS

SANGUE

Av. da Saúde, 415 - Jardim Nossa Senhora de Fátima
Segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 - (19) 3468-1739

DOE

VIDA

DOE
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