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SEcrETaria DE aDMiNiSTraÇÃo
PORTARIA Nº 9.341 DE 21 DE SETEMBRO DE 2018.

"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 
61.829/2018, 

R E S O L V E :
I - Nomear em comissão GABRIELE DE PAULA COSTA, 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 21 de setembro de 2018.
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 9.373, DE 3 DE OUTUBRO DE 2018.

"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 50.005/2018, com base 
no art. 121 da Lei nº 5.110, de 23 de novembro de 2010, e art.93 da Lei 
Orgânica do Município, licença sem remuneração a servidora pública 
municipal ELI NUNES DO AMARAL, matrícula 912745, de 1º de outubro 
de 2018 até 30 de setembro de 2019.
II - Estabelecer que esta portaria entra 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 3 de outubro de 2018.
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 9.374, DE 3 DE OUTUBRO DE 2018.

"Que exonera servidora comissionada."  
Omar Najar, Prefeito Municipal de Americana, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por lei; 

R E S O L V E :
I - Exonerar a pedido, conforme o protocolo nº 58.770/2018 a servidora 
comissionada ANGÉLICA CATARINE DE SOUZA, do cargo de ASSES-
SOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS, em 9 de setembro de 2018.

II - Estabelecer que esta portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário, especialmente a Portaria nº 
8.142 de 11 de janeiro de 2016.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 3 de outubro de 2018.
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 9.375, DE 3 DE OUTUBRO DE 2018.

"Que exonera servidor público municipal."
Omar Najar, Prefeito Municipal de Americana, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por lei; 

R E S O L V E :
I - Exonerar a pedido, conforme o protocolo nº 64.154/2018 o servidor 
comissionado JOSÉ RODRIGO DE JESUS MORAES, matr. 15332, do 
cargo de AG. PROMOÇÃO DE SAÚDE, nomeado pela Portaria nº 6.431, 
de 12 de dezembro de 2011.
II - Estabelecer que esta portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a 
24 de setembro de 2018.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 3 de outubro de 2018.
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

DECRETO Nº 12.090, DE 24 DE SETEMBRO DE 2018.

"Altera o Decreto nº 11.663, de 4 de maio de 2017, na forma que espe-
cifica."
Omar Najar, Prefeito Municipal de Americana, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por lei;
Considerando o que consta do procedimento administrativo PMA nº 
248/2018,

D E C R E T A :
Art. 1º O art. 2º do Decreto nº 11.663, de 4 de maio de 2017, passa a 
vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 2º .....................................................................................................:
I - .............................................................................................................;
II - ............................................................................................................;
III - ...........................................................................................................;
IV - ..........................................................................................................;
V - ............................................................................................................;
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VI - ...........................................................................................................;
VII - Roserval Gonçalves Filho - servidor público municipal;
VIII - Ricardo dos Santos - servidor público municipal;
IX - ..........................................................................................................."

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 24 de setembro de 2018.         
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

DECRETO Nº 12.091, DE 25 DE SETEMBRO DE 2018.

"Reconhece a situação de vulnerabilidade social e concede, à família 
que especifica, subsídio econômico criado pelo Programa de Locação 
Social denominado 'Bolsa Habitação', no montante de até 1 (um) salário 
mínimo mensal vigente no país, e dá outras providências."
Omar Najar, Prefeito Municipal de Americana, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por lei;
Considerando o disposto na Lei nº 5.213, de 19 de julho de 2011, que 
"Dispõe sobre a criação do Programa de Locação Social denominado 
'Bolsa Habitação', conforme especifica, e dá outras providências"; 
Considerando a solicitação exarada no processo judicial n° 1000491-
74.2016.8.26.0019, em trâmite perante a Vara da Infância e da Juventu-
de da Comarca de Americana;
Considerando o relatório socioeconômico elaborado por assistente so-
cial do quadro funcional da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento 
Urbano;
Considerando o que consta do procedimento administrativo PMA nº 
29.192/2017,

D E C R E T A :
Art. 1º Fica reconhecida, nos termos do disposto no art. 4º da Lei nº 
5.213, de 19 de julho de 2011, a situação de vulnerabilidade social da 
família constituída por Maria do Socorro Sousa Rodrigues, portadora da 
cédula de identidade RG nº 50.261.687-8, inscrita no CPF/MF sob nº 
232.981.698-70, e seus filhos menores.

Art. 2º Fica concedido, à família identificada no art. 1º deste decreto, sub-
sídio econômico criado pelo Programa de Locação Social denominado 
"Bolsa Habitação", no valor de até 1 (um) salário mínimo mensal vigente 
no país, para fins de locação de imóvel residencial destinado à moradia 
dos assistidos.
Parágrafo único. O benefício "Bolsa Habitação" será concedido pelo pe-
ríodo de até 12 (doze) meses, podendo ser renovado por igual período. 

Art. 3º O subsídio econômico mencionado no artigo anterior será pago 
diretamente ao locador do imóvel, mediante a apresentação de contrato 
de locação em favor do responsável pela família beneficiária do Progra-
ma "Bolsa Habitação", mencionado no art. 1º deste decreto. 
Art. 4º As despesas com a execução do disposto neste decreto correrão 
por conta da dotação orçamentária nº 02.11.04.3.3.90.2065.
Art. 5º Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 25 de setembro de 2018.
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

DECRETO Nº 12.092, DE 26 DE SETEMBRO DE 2018.

"Revoga o Decreto nº 8.106, de 17 de agosto de 2009."
Omar Najar, Prefeito Municipal de Americana, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por lei;
Considerando o que consta do procedimento administrativo PMA nº 
61.869/2018,

D E C R E T A :
Art. 1º Fica revogado o Decreto nº 8.106, de 17 de agosto de 2009.

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

Prefeitura Municipal de Americana, aos 26 de setembro de 2018.
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

DECRETO Nº 12.094, DE 26 DE SETEMBRO DE 2018.

"Declara de utilidade pública, para fins de instituição de servidão admi-
nistrativa e implantação de faixa de viela sanitária, as áreas de terreno 
que especifica, e dá outras providências."
Omar Najar, Prefeito Municipal de Americana, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por lei;
Considerando o disposto nos arts. 2º, 6º, 15 e 40 do Decreto-Lei nº 
3.365, de 21 de junho de 1941;
Considerando o disposto no art. 62, inciso IV, da Lei Orgânica do Muni-
cípio de Americana;
Considerando, por final, o que consta do procedimento administrativo 
PMA nº 23.045/2017,

D E C R E T A :
Art. 1º Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de instituição de 
servidão administrativa e implantação de faixa de viela sanitária, por via 
amigável ou judicial, as áreas de terreno a seguir descritas, e eventuais 
benfeitorias nelas existentes, destinadas à execução de rede coletora 
de esgotos: 

I - Área cadastrada sob n° 21.0058.0040.0000
Proprietário: Antonio Dechen
Local: Rua Ipojuca - Lote 4A - Quadra 37 - Loteamento Jardim Ipiranga 
- Americana/SP

Descrição: "Inicia-se no ponto localizado na divisa com lote 3 e segue 
em reta pera referida divisa numa distância de 7,50m (sete metros e 
cinquenta centímetros); deste deflete à direita e segue em reta divisando 
com lote 4B numa distância de 1,00m (um metro); deste deflete à direita 
e segue em reta divisando com área remanescente numa distância de 
7,50m (sete metros e cinquenta centímetros); deste deflete à direita e 
segue em reta divisando com lote 16 numa distância de 1,00m (um me-
tro) até o ponto inicial, perfazendo uma área superficial de 7,50m² (sete 
metros quadrados e cinquenta centímetros quadrados).";

II - Área cadastrada sob n° 21.0058.0033.0000
Proprietário: Marlene Aparecida Dechen Montrazi
Local: Rua Ipojuca - Lote 4B - Quadra 37 - Loteamento Jardim Ipiranga 
- Americana/SP

Descrição: "Inicia-se no ponto localizado na divisa com lote 3 e segue 
em reta pera referida divisa numa distância de 7,50m (sete metros e 
cinquenta centímetros); deste deflete à direita e segue em 
reta divisando com lote 4CA numa distância de 1,00m (um metro); des-
te deflete à direita e segue em reta divisando com área remanescente 
numa distância de 7,50m (sete metros e cinquenta centímetros); deste 
deflete à direita e segue em reta divisando com lote 4A numa distância de 
1,00m (um metro) até o ponto inicial, perfazendo uma área superficial de 
7,50m² (sete metros quadrados e cinquenta centímetros quadrados).";
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III - Área cadastrada sob n° 21.0058.0027.0000
Proprietário: Antonio Dechen
Local: Rua Ipojuca - Lote 4CA - Quadra 37 - Loteamento Jardim Ipiranga 
- Americana/SP

Descrição: "Inicia-se no ponto localizado na divisa com lote 3 e segue em 
reta pera referida divisa numa distância de 5,00m (cinco metros); deste 
deflete à direita e segue em reta divisando com lote 4CB numa distância 
de 1,00m (um metro); deste deflete à direita e segue em reta divisando 
com área remanescente numa distância de 5,00m (cinco metros); deste 
deflete à direita e segue em reta divisando com lote 4B numa distância 
de 1,00m (um metro) até o ponto inicial, perfazendo uma área superficial 
de 5,00m² (cinco metros quadrados).";

IV - Área cadastrada sob n° 21.0058.0017.0000
Proprietário: Antonio Dechen
Local: Rua Ipojuca - Lote 4CB - Quadra 37 - Loteamento Jardim Ipiranga 
- Americana/SP

Descrição: "Inicia-se no ponto localizado na divisa com lote 3 e segue em 
reta pera referida divisa numa distância de 10,00m (dez metros); deste 
deflete à direita e segue em reta divisando com lote 4D numa distância 
de 1,00m (um metro); deste deflete à direita e segue em reta divisando 
com área remanescente numa distância de 10,00m (dez metros); deste 
deflete à direita e segue em reta divisando com lote 4CA numa distância 
de 1,00m (um metro) até o ponto inicial, perfazendo uma área superficial 
de 10,00m² (dez metros quadrados).";

V - Área cadastrada sob n° 21.0058.0446.0000
Proprietário: Antonio Dechen
Local: Avenida Armando Sales de Oliveira - Lote 4D - Quadra 37 - Lote-
amento Jardim Ipiranga - Americana/SP

Descrição: "Inicia-se no ponto localizado na divisa com lote 3 e segue 
em reta pera referida divisa numa distância de 17,11m (dezessete me-
tros e onze centímetros); deste deflete à direita e segue em reta pelo 
alinhamento da Avenida Armando Sales de Oliveira numa distância de 
1,00m (um metro); deste deflete à direita e segue em reta divisando com 
área remanescente numa distância de 17,11m (dezessete metros e onze 
centímetros); deste deflete à direita e segue em reta divisando com lote 
4CB numa distância de 1,00m (um metro) até o ponto inicial, perfazendo 
uma área superficial de 17,11m² (dezessete metros quadrados e onze 
centímetros quadrados).".

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

Art. 3º Nas áreas de terreno objeto da servidão são proibidos:

I - a implantação de edificações de qualquer espécie, independente da 
finalidade a que se destinem; 

II - o plantio de árvores de grande porte ou de vegetação permanente; 

III - a utilização de equipamentos que possam provocar vibrações ou 
cargas excessivas sobre as tubulações implantadas. 

Art. 4º A não observância das restrições impostas pela Municipalidade 
sujeitará o infrator à obrigatoriedade de promover as demolições, remo-
ções e limpezas pertinentes, respondendo ainda pelas perdas e danos 
cabíveis.

Art. 5º Fica declarada de natureza urgente, para os fins previstos no art. 
15 do Decreto-Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941, a instituição 
de servidão administrativa e implantação de faixa de viela sanitária de 
que trata este decreto. 

Art. 6º Fica o Departamento de Água e Esgoto, por meio de sua Procura-
doria Jurídica, autorizado e incumbido de promover, de forma amigável 
ou judicial, as medidas necessárias à instituição da servidão administra-
tiva de que trata este decreto. 

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

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

Prefeitura Municipal de Americana, aos 26 de setembro de 2018.
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

DECRETO Nº 12.096, DE 27 DE SETEMBRO DE 2018.

"Altera o Decreto nº 12.039, de 26 de julho de 2018, na forma que es-
pecifica."
Omar Najar, Prefeito Municipal de Americana, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por lei;
Considerando o que consta do procedimento administrativo PMA nº 
61.819/2018,

D E C R E T A :
Art. 1º O art. 2º do Decreto nº 12.039, de 26 de julho de 2018, passa a 
vigorar com a seguinte alteração:

"Art. 2º ......................................................................................................:
I - ..............................................................................................................;
II - .............................................................................................................;
III - representantes da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos:
- Vania Roque Marinheiro;
- Salete Bomediano da Costa;
IV - ...........................................................................................................;
V - ............................................................................................................;
VI - ...........................................................................................................;
VII - ..........................................................................................................;
VIII - .........................................................................................................;
IX - ..........................................................................................................."

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 27 de setembro de 2018.
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

DECRETO Nº 12.098, DE 3 DE OUTUBRO DE 2018.

"Outorga permissão de uso de salão industrial a Indústria Têxtil Silvatex 
Ltda. - ME, 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 
24.688/2017,

D E C R E T A :
Art. 1º Fica outorgada a Indústria Têxtil Silvatex Ltda. - ME, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 43.254.408/0001-00, e no Cadastro de Atividades do 
Município sob nº 952, permissão de uso do salão industrial n° 50-A, com 
área de 537,46m² (quinhentos e trinta e sete metros quadrados e qua-
renta e seis centímetros quadrados), situado no Bairro Carioba, nesta 
Cidade, de propriedade do Município, para desenvolvimento das ativida-
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des descritas em seu objeto social. 

Art. 2º Em decorrência da permissão de uso outorgada, o permissioná-
rio pagará à Prefeitura Municipal, na Unidade de Gestão Financeira ou 
na rede bancária, por meio de guias, carnês ou boletos com código de 
barras, a importância mensal de R$ 1.402,25 (um mil e quatrocentos e 
dois reais e vinte e cinco centavos), até o dia 25 (vinte e cinco) do mês 
subsequente ao de referência.
§ 1º O preço público decorrente da permissão de que trata este decreto 
será: 

I - reajustado de acordo com a legislação municipal vigente;
II - devido até a data de revogação deste diploma.

§ 2º Sem prejuízo da exigibilidade do preço público previsto no caput 
deste artigo, a Prefeitura Municipal poderá lançar eventuais tributos in-
cidentes sobre o imóvel e sobre as atividades ali desenvolvidas, ficando 
o permissionário responsável, também, pelo pagamento das tarifas ou 
taxas devidas ao DAE - Departamento de Água e Esgoto e à CPFL - 
Companhia Paulista de Força e Luz, decorrentes da utilização de seus 
respectivos serviços. 

Art. 3º 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 do Secretário de Planejamento;
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. 4º 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. 5º 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 a serem instaladas no imóvel objeto 
desta permissão.

Art. 6º 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. 7º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagin-
do efeitos a 11 de julho de 2018.

Art. 8º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 3 de outubro de 2018.
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

DECRETO Nº 12.099, DE 3 DE OUTUBRO DE 2018.

"Outorga permissão de uso de salão industrial a Indústria e Comércio de 
Plásticos Mutersil 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 
30.308/2017,

D E C R E T A :
Art. 1º Fica outorgada a Indústria e Comércio de Plásticos Mutersil Ltda., 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 60.207.917/0001-93, e no Cadastro de Ativi-
dades do Município sob nº 37.662, permissão de uso do salão industrial 
n° 115/155, com área total de 795,84 m² (setecentos e noventa e cinco 
metros quadrados e oitenta e quatro centímetros quadrados), situado no 
Bairro Carioba, nesta Cidade, de propriedade do Município, para desen-
volvimento das atividades descritas em seu objeto social. 

Art. 2º Em decorrência da permissão de uso outorgada, o permissionário 
pagará à Prefeitura Municipal, na Unidade de Gestão Financeira ou na 
rede bancária, por meio de guias, carnês ou boletos com código de bar-
ras, a importância mensal de R$ 2.076,38 (dois mil e setenta e seis reais 
e trinta e oito centavos), até o dia 25 (vinte e cinco) do mês subsequente 
ao de referência.

§ 1º O preço público decorrente da permissão de que trata este decreto 
será: 
I - reajustado de acordo com a legislação municipal vigente;
II - devido até a data de revogação deste diploma.

§ 2º Sem prejuízo da exigibilidade do preço público previsto no caput 
deste artigo, a Prefeitura Municipal poderá lançar eventuais tributos in-
cidentes sobre o imóvel e sobre as atividades ali desenvolvidas, ficando 
o permissionário responsável, também, pelo pagamento das tarifas ou 
taxas devidas ao DAE - Departamento de Água e Esgoto e à CPFL - 
Companhia Paulista de Força e Luz, decorrentes da utilização de seus 
respectivos serviços. 

Art. 3º 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 do Secretário de Planejamento;
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. 4º O não cumprimento das condições estabelecidas no artigo 
anterior ou de quaisquer outras obrigações legais facultará ao Poder 
Executivo a revogação da permissão de uso, sem prejuízo da revogabi-
lidade em razão de sua natureza precária.
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Art. 5º 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 a serem instaladas no imóvel objeto 
desta permissão.

Art. 6º 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. 7º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagin-
do efeitos a 31 de maio de 2017.

Art. 8º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 3 de outubro de 2018.
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

LEI Nº 6.226, DE 10 DE OUTUBRO DE 2018.

Autor do Projeto de Lei C. M. nº 99/2018 - Poder Legislativo - Vereador 
Sérgio Fioravante Alvarez.
"Institui no Calendário Oficial do Município de Americana o Dia do 
Taekwondo."
Omar Najar, Prefeito Municipal de Americana, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal apro-
vou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1º Fica inserido no Calendário Oficial do Município o Dia do 
Taekwondo, a ser comemorado anualmente no dia 16 do mês de maio.

Art. 2º Durante a semana do dia 16 de maio a Secretaria de Esportes 
poderá fomentar a difusão da prática desse esporte, bem como promo-
ver a realização de eventos, reuniões, palestras, seminários e atividades 
elucidativas do Taekwondo. 

Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por con-
ta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 
as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Americana, aos 10 de outubro de 2018.
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

Ref. Prot. PMA nº 63.607/2018.



5 Diário oficial Americana, sexta-feira, 12 de outubro de 2018

DECRETO Nº 12.104 DE 11 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 
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DECRETO N.º 12.104, DE 11 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$ 118.291,04 

(cento e dezoito mil, duzentos e noventa e um reais e quatro centavos), suplementar às seguintes dotações do Orçamento vigente: 
 

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

02.02.02 – Unidade Executora – Fundo Social de Solidariedade 
 

Classificação Geral Fonte Especificação           Valor em R$ 
    
3.3.90.30.08.244.072.009 
3.3.90.39.08.244.072.009 
 

02 
02 

Material de Consumo 
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

         1.945,95 
         1.104.05 

   Total da Unidade          3.050,00 
    

  02.09 – Unidade Orçamentária – Secretaria de Educação 
02.09.01 – Unidade Executora – Gabinete e Dependências 

 
Classificação Geral Fonte Especificação         Valor em R$ 
    

  3.3.90.39.12.306.342.038 01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 

       6.100,00 

  Total da Unidade        6.100,00 
    

  02.09 – Unidade Orçamentária – Secretaria de Educação 
02.09.03 – Unidade Executora – Educação Infantil 

 
Classificação Geral Fonte Especificação        Valor em R$ 
    

 3.3.90.39.12.365.372.043 01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica    79.600,00 
 

                                                                                                                  Total da Unidade                                                   79.600,00 
  

02.16 – Unidade Orçamentária – Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 
02.16.05 – Unidade Executora – Transportes e Sistema Viário 

 
Classificação Geral Fonte Especificação     Valor em R$ 
    
3.3.90.30.15.452.812.102 
 
 

02 
 

                           Material de Consumo  
 
 Total da Unidade 
 
 Total do Órgão      

   16.541,04 
 
          16.541,04 
 
        105.291,04 

  
04 – Órgão – Fundação de Saúde do Município de Americana 

04.18 – Unidade Orçamentária – Fundação de Saúde do Município de Americana 
04.18.01 – Unidade Executora – Diretoria e Dependências 

 
Classificação Geral Fonte Especificação       Valor em R$ 
    

3.1.90.91.10.302.910.005 01 
 
 

                           Sentenças Judiciais 
 

Total da Unidade 
 

    13.000,00 
 

    13.000,00 
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 Total do Órgão           13.000,00 
 
 Total Geral 118.291,04 
 
 Art. 2º Do crédito aberto no artigo anterior, RS 115.241,04 (cento e quinze mil, duzentos e quarenta e um reais e quatro centavos) serão 
cobertos com recursos provenientes da anulação parcial das seguintes dotações do orçamento vigente: 

 
02 – Órgão – Prefeitura Municipal de Americana 

  02.09 – Unidade Orçamentária – Secretaria de Educação 
02.09.01 – Unidade Executora – Gabinete e Dependências 

 
Classificação Geral Fonte Especificação      Valor em R$ 
    

  3.1.91.13.12.306.342.038 01 Obrigações Patronais – Intra Orçamentário     6.100,00 
 

                             Total da Unidade      6.100,00 
 

  02.09 – Unidade Orçamentária – Secretaria de Educação 
02.09.03 – Unidade Executora – Educação Infantil 

 
Classificação Geral Fonte Especificação     Valor em R$ 
    

3.1.90.94.12.365.372.043 01 Indenizações e Restituições Trabalhistas  79.600,00 
 

                                                                                                               Total da Unidade                                                    79.600,00 
 
 

 02.16 – Unidade Orçamentária – Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 
02.16.05 – Unidade Executora – Transportes e Sistema Viário 

 
Classificação Geral Fonte Especificação        Valor em R$ 
    
4.4.90.52.15.452.812.102 
 
 

02 
 

Equipamentos e Material Permanente 
 
 Total da Unidade 
        

  16.541,04 
 
         16.541,04 

 Total do Órgão  102.241,04 
 

04 – Órgão – Fundação de Saúde do Município de Americana 
04.18 – Unidade Orçamentária – Fundação de Saúde do Município de Americana 

04.18.01 – Unidade Executora – Diretoria e Dependências 
 

Classificação Geral Fonte Especificação        Valor em R$ 
    

4.6.91.71.10.302.910.001 
3.2.91.21.10.302.910.004 
3.3.90.91.10.302.910.005 
3.3.90.92.10.302.912.113 
3.3.90.34.10.302.912.113 
 
3.1.90.94.10.302.912.113 
3.3.91.97.10.302.912.113 
3.3.90.46.10.302.912.113 
 
 
 
 

01 
         01 

01 
01 
01 

 
01 
01 
01 

 

Principal da Dívida Contratual Resgatada – Intra Orçamentário 
Juros sobre a Dívida por Contrato – Intra Orçamentário 

Sentenças Judiciais 
Despesas de Exercícios Anteriores 

Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de 
Terceirização 

Indenizações e Restituições Trabalhistas 
Aporte Para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS 

Auxílio Alimentação                  
 
                                  Total da Unidade  
 

Total do Órgão       
                                           

       2.500,00 
             2.500,00 

        1.500,00 
        1.500,00 
        1.500,00 

 
             1.500,00 
             1.500,00             

            500,00 
     

       13.000,00 
 

        13.000,00 

        Total Geral                                                            115.241,04
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 Total do Órgão           13.000,00 
 
 Total Geral 118.291,04 
 
 Art. 2º Do crédito aberto no artigo anterior, RS 115.241,04 (cento e quinze mil, duzentos e quarenta e um reais e quatro centavos) serão 
cobertos com recursos provenientes da anulação parcial das seguintes dotações do orçamento vigente: 

 
02 – Órgão – Prefeitura Municipal de Americana 

  02.09 – Unidade Orçamentária – Secretaria de Educação 
02.09.01 – Unidade Executora – Gabinete e Dependências 

 
Classificação Geral Fonte Especificação      Valor em R$ 
    

  3.1.91.13.12.306.342.038 01 Obrigações Patronais – Intra Orçamentário     6.100,00 
 

                             Total da Unidade      6.100,00 
 

  02.09 – Unidade Orçamentária – Secretaria de Educação 
02.09.03 – Unidade Executora – Educação Infantil 

 
Classificação Geral Fonte Especificação     Valor em R$ 
    

3.1.90.94.12.365.372.043 01 Indenizações e Restituições Trabalhistas  79.600,00 
 

                                                                                                               Total da Unidade                                                    79.600,00 
 
 

 02.16 – Unidade Orçamentária – Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 
02.16.05 – Unidade Executora – Transportes e Sistema Viário 

 
Classificação Geral Fonte Especificação        Valor em R$ 
    
4.4.90.52.15.452.812.102 
 
 

02 
 

Equipamentos e Material Permanente 
 
 Total da Unidade 
        

  16.541,04 
 
         16.541,04 

 Total do Órgão  102.241,04 
 

04 – Órgão – Fundação de Saúde do Município de Americana 
04.18 – Unidade Orçamentária – Fundação de Saúde do Município de Americana 

04.18.01 – Unidade Executora – Diretoria e Dependências 
 

Classificação Geral Fonte Especificação        Valor em R$ 
    

4.6.91.71.10.302.910.001 
3.2.91.21.10.302.910.004 
3.3.90.91.10.302.910.005 
3.3.90.92.10.302.912.113 
3.3.90.34.10.302.912.113 
 
3.1.90.94.10.302.912.113 
3.3.91.97.10.302.912.113 
3.3.90.46.10.302.912.113 
 
 
 
 

01 
         01 

01 
01 
01 

 
01 
01 
01 

 

Principal da Dívida Contratual Resgatada – Intra Orçamentário 
Juros sobre a Dívida por Contrato – Intra Orçamentário 

Sentenças Judiciais 
Despesas de Exercícios Anteriores 

Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de 
Terceirização 

Indenizações e Restituições Trabalhistas 
Aporte Para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS 

Auxílio Alimentação                  
 
                                  Total da Unidade  
 

Total do Órgão       
                                           

       2.500,00 
             2.500,00 

        1.500,00 
        1.500,00 
        1.500,00 

 
             1.500,00 
             1.500,00             

            500,00 
     

       13.000,00 
 

        13.000,00 

        Total Geral                                                            115.241,04
 
 

 

        Prefeitura Municipal de Americana 
             Estado de São Paulo         

SECRETARIA DE  
    ADMINISTRAÇÃO 
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 Art. 3º Do crédito aberto no artigo 1º, R$ 3.050,00 (três mil e cinquenta reais) serão cobertos com recursos provenientes do excesso de 
arrecadação, a ser verificado no presente exercício, referente a convênio firmado com o Governo Estadual 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, 11 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



7 Diário oficial Americana, sexta-feira, 12 de outubro de 2018

LICITAÇÕES

EDITAL DE SUSPENSÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 041/2018. 

Processo nº 57.250/2018.

OBJETO: "AQUISIÇÃO DE APARELHO DE SISTEMA DE VIDEOEN-
DOSCOPIA FLEXÍVEL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL "DR. WALDE-
MAR TEBALDI".
A Prefeitura Municipal de Americana torna público que fica SUSPENSA 
a presente licitação, para readequação do edital.

Eu, Iris Martins, matrícula n.º 16.830 conferi o presente. Eu, José Edu-
ardo da Cruz Rodrigues Flores, Secretário de Administração Inte-
rino, autorizei a publicação oficial. Americana, 11 de Outubro de 2018.

PORTARIA Nº 9.381, DE 11 DE OUTUBRO DE 2018.

"Que exonera Secretária Municipal de Educação"
Omar Najar, Prefeito Municipal de Americana, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por lei;

R E S O L V E :
I - Exonerar a pedido, conforme protocolo nº 66.704/2018, a Secretária 
Municipal de Educação JUÇARA PASTORELLI NOVELI FLORIAN.

II - Estabelecer que esta portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção revogadas as disposições em contrário, especialmente a Portaria nº 
7.782, de 2 de abril de 2015.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 11 de outubro de 2018.
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 9.382, DE 11 DE OUTUBRO DE 2018.

"Que exonera Secretário Municipal de Planejamento"
Omar Najar, Prefeito Municipal de Americana, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por lei;

R E S O L V E :
I - Exonerar a pedido, conforme protocolo nº 66.705/2018, o Secretário 
Municipal de Planejamento CLAUDIO RODRIGUES AMARANTE.

II - Estabelecer que esta portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção revogadas as disposições em contrário, especialmente a Portaria nº 
7.603, de 9 de janeiro de 2015.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 11 de outubro de 2018.
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

ATO Nº 09 DE 11 OUTUBRO DE 2018

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 Credito Suplementar, no orçamento vigente 
baixado pela decreto nº 12104 de 11 de Outubro de 2018, conforme 
autoriza o item "VII", do artigo 16, capitulo IV - das atribuições dos ór-
gãos - 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 

10.302.0091.0005-3.1.90.91-Sentenças Judiciais Fichaº 04 Fonte 
01/310.00 R$ 13.000,00

TOTAL R$ 13.000,00

Artigo 2º - Os encargos decorrentes da suplementação serão cobertos 
com recursos provenientes de ANULAÇÃO PARCIAL DAS FICHAS 

10.302.0091.0001-4.6.91.71-Principal da Divida Contr. Ficha nº 26 
Fonte 01/310.00 R$ 2.500,00
10.302.0091.0004-3.2.91.21-Juros s/Div. Por Contrato Ficha nº 25 
Fonte 01/310.00 R$ 2.500,00
10.302.0091.0005-3.3.90.91-Sentenças Judiciais Ficha nº 12 Fonte 
01/310.00 R$ 1.500,00
10.302.0091.2113-3.3.90.92-Despesas de Exerc. Anter Ficha nº 13 
Fonte 01/310.00 R$ 1.500,00
10.302.0091.2113-3.3.90.34-Outras Desp. de Pessoal Ficha nº 23 
Fonte 01/310.00R$ 1.500,00
10.302.0091.2113-3.1.90.94-Indeniz. e Restituições Ficha nº 28 Fonte 
01//310.00 R$ 1.500,00
10.302.0091.2113-3.3.91.97-Aporte p/ cob. Def. Atuar. Ficha nº 29 
Fonte 01/310.00 R$ 1.500,00
10.302.0091.2113-3.3.90.46-Auxilio Alimentação Ficha nº 30 Fonte 
01/310.00 R$ 500,00

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 
(11) onze dias do mês de Outubro de Dois Mil e Dezoito (2018).

SERGIO LUIS MANCINI
Presidente da FUSAME 
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