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PORTARIA Nº 9.376, DE 5 DE OUTUBRO DE 2018.

"Autoriza a servidora pública a dirigir veículos oficiais ou que estejam à 
disposição do Município de Americana."
José Eduardo da Cruz Rodrigues Flores, Secretário de Administra-
ção - Interino da Prefeitura Municipal de  Americana, no uso de suas 
atribuições legais, e;
Considerando o disposto no Decreto nº 7.449, de 30 de novembro de 
2007, com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 8.437, de 17 de 
junho de 2010,

RESOLVE:
Art. 1º Fica a servidora pública ELIANE DO PRADO DIAS, matrícula 
nº 910075, RG/SSP/SP nº 25596367, CPF/MF nº 154.872.748-27, CNH 
nº 00983807305, autorizada a dirigir veículos oficiais ou que estejam à 
disposição do Município de Americana, exclusivamente para atividades 
específicas de suas funções, prestadas ao Serviço Público Municipal.

Art. 2º A autorização de que trata esta Portaria é outorgada em caráter 
temporário, obrigando-se a servidora a respeitar o disposto no artigo 2º 
do Decreto nº 7.449, de 30 de novembro de 2007.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 5 de outubro de 2018. 
Publicado na mesma data na Secretaria de Administração. 

José Eduardo da Cruz Rodrigues Flores
Secretário Municipal de Administração - Interino

SEcrETaria DE aDMiNiSTraÇÃo

PORTARIA Nº 9.372, DE 2 DE OUTUBRO DE 2018.

"Altera a Portaria n° 8.776, de 4 de agosto de 2017, na forma que es-
pecifica."
Omar Najar,Prefeito Municipal de Americana, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por lei; 
Considerando o disposto no art. 62, inciso V, da Lei Orgânica do Muni-
cípio;
Considerando o que consta do procedimento administrativo PMA nº 
12.645/2015, 

R E S O L V E :
I - Alterar o item II da Portaria n° 8.776, de 4 de agosto de 2017, que 
passa a vigorar com a seguinte alteração:
"II - ............................................................................................................
a) Comissão I:
- Eduardo Moreira Mongelli - matrícula 915.165;
- Francisco de Assis Rossi Haddad - matrícula 15.086;
- Letícia Girardi Kumagai - matrícula 16.786;
- Roberto Carlos da Rocha - matrícula 15.248 (suplente);
b) ............................................................................................................."

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

Prefeitura Municipal de Americana, aos 2 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 6.220, DE 3 DE OUTUBRO DE 2018.

Autor do Projeto de Lei C. M. nº 109/2018 - Poder Executivo - Omar 
Najar. 
"Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o Tribunal Regional 
do Trabalho da 15ª Região e com as Varas do Trabalho de Americana, 
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 apro-
vou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convênio com o Tri-
bunal Regional do Trabalho da 15ª Região e com as Varas do Trabalho 
de Americana, visando à conjugação de esforços para oferecer com-
plementação educacional aos alunos que estejam cursando o ensino 
superior, por meio de estágios curriculares, nas dependências das Varas 
do Trabalho de Americana.

§ 1º O convênio será celebrado de conformidade com a Minuta Anexa, 
que da presente Lei faz parte integrante.

§ 2 º O Poder Executivo poderá firmar termos aditivos ao convênio de 
que trata esta Lei, que tenham por objeto ajustes, prorrogações e ade-
quações direcionadas à consecução de suas finalidades.

Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão 
por conta das dotações próprias constantes do orçamento vigente, su-
plementadas se necessário.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da publicação, ficando 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

Ref. Prot. PMA nº 43.075/2013.

LEI Nº 6.220, DE 3 DE OUTUBRO DE 2018.

ANEXO
MINUTA TERMO DE CONVÊNIO

CONVÊNIO TRT N°/20
(RENOVAÇÃO)

Termo de Convênio que entre si celebram o Tribunal Regional do Traba-
lho da 15ª Região, o Município de AMERICANA e a... Vara do Trabalho 
de Americana, objetivando a cessão de estagiários para atuarem na uni-
dade trabalhista ora conveniada.

Aos ... (....) dias do mês de ....... do ano de dois mil e dezoito, o TRIBU-
NAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO, inscrito no CNPJ/
MF sob o n° 03.773.524/0001-03, com sede na Rua Barão de Jagua-
ra, 901, Campinas/SP, CEP 13015-927, neste ato representado por seu 
Diretor-Geral, ADLEI CRISTIAN CARVALHO PEREIRA SCHLOSSER, 
brasileiro, portador da Carteira de Identidade RG n° 18.666.755-3 SSP/
SP e do CPF n° 081.701.148-02, de acordo com as atribuições que lhe 
foram conferidas, por delegação de competência, pela Portaria GP n° 
06/2008, a ... VARA DO TRABALHO DE AMERICANA, localizada na 
cidade de Americana, na Avenida Nossa Senhora de Fátima, n° 3.000, 
3º andar, CEP 13478-540, neste ato representada pelo(a) Juiz(a) do Tra-
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balho Titular .............................................................., e o MUNICÍPIO DE 
AMERICANA, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 45.781.176/0001-66, com 
sua Prefeitura sediada na Avenida Brasil, n° 85, Vila Medon na cidade 
de Americana, SP, neste ato representado por seu Prefeito Omar Najar, 
portador do CPF n° 013.784.818-87, doravante denominados respecti-
vamente TRT, VARA DO TRABALHO e MUNICÍPIO, celebram o pre-
sente convênio, regido pelas normas das Leis Federais n° 8.666/1993 e 
11.788/2008, e pelas disposições seguintes:

DO OBJETO
CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente convênio tem por objeto a con-
junção de esforços visando à complementação educacional de alunos 
por meio de estágios curriculares, nas dependências da ... Vara do 
Trabalho de Americana, parceria esta que se estabelecerá entre o TRT, 
a VARA DO TRABALHO e o MUNICÍPIO.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O estágio é ato educativo escolar supervi-
sionado, desenvolvido no ambiente de trabalho produtivo de educandos 
que estejam frequentando, em instituição de ensino, curso regular que 
contemple estágio curricular, visando ao aprendizado de contextualiza-
ção profissional e ao desenvolvimento do educando para a vida cidadã 
e para o trabalho.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O estágio realizar-se-á nos termos da Lei 
Federal nº 11.788/2008 e, ainda, das normas internas do TRT.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Corresponde a 5 (cinco) o número máximo 
de educandos que poderão realizar estágio em cada Vara do Trabalho, 
considerados tanto aqueles vinculados ao presente Convênio quanto a 
outros instrumentos celebrados pelo TRT.

DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTÍCIPES
CLÁUSULA SEGUNDA - Compete ao MUNICÍPIO:

I - ceder estagiários à VARA DO TRABALHO, sem ônus, encaminhan-
do-os mediante carta de apresentação acompanhada dos respectivos 
currículos e comprovante de vínculo com instituição de ensino superior, 
sem a qual não poderão iniciar o estágio;

II - fazer a seleção e a coordenação dos estagiários, mediante soli-
citação da VARA DO TRABALHO; devendo os estagiários a serem 
cedidos pelo MUNICÍPIO estarem cursando, pelo menos, o 3º ano ou o 
5º semestre de um curso de graduação de 4 anos ou mais, ou ter cum-
prido pelo menos 50% (cinquenta por cento) do tempo previsto para a 
conclusão de curso de menor duração;

III - remunerar os estagiários mediante bolsa-auxílio e fornecer-lhes au-
xílio-transporte, encaminhando à VARA DO TRABALHO, mensalmente, 
os respectivos comprovantes de pagamento;

IV - fazer, em favor de cada estagiário, durante o período de realização 
do estágio, seguro contra acidentes pessoais que tenham como causa 
o desempenho das atividades decorrentes do estágio;

V - enviar à instituição de ensino, com periodicidade mínima de 6 (seis) 
meses, o relatório de atividades apresentado pelo estagiário, com vista 
obrigatória à VARA DO TRABALHO;

VI - controlar a regularidade da situação escolar do estagiário, infor-
mando imediatamente a VARA DO TRABALHO caso ocorra a perda do 
vínculo do estagiário com a instituição de ensino;

VII - controlar a duração do estágio de cada educando, que não poderá 
exceder 2 (dois) anos, exceto quando se tratar de estagiário portador 
de deficiência, tomando as medidas necessárias à interrupção do 
estágio;

VIII - indicar servidor de seu quadro que será responsável, pela gestão 
e acompanhamento do estágio.

CLÁUSULA TERCEIRA - Compete à VARA DO TRABALHO:
I - proceder à análise da carta de apresentação, currículo e vínculo com 
instituição superior do estagiário, para fins de autorização do estágio, 
desde que dentro do número de vagas autorizadas pelo presente 
Convênio;

II - ofertar ao estagiário condições de propiciar-lhe atividades de apren-
dizagem social, profissional e cultural;

III - orientar e supervisionar o estagiário, cabendo ao Diretor de Secre-
taria, bem como a seus substitutos legais e sucessores; atentar para a 
compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas 
previstas no termo de compromisso, responsabilizando-se pelo cumpri-
mento das disposições deste Convênio e do Termo de Compromisso 
para Realização de Estágio;

IV - vistar os relatórios de atividades do estagiário e manter cópias;

V - autorizar a redução da carga horária do estagiário à metade no dia 
que anteceder à realização de avaliação na instituição de ensino, me-
diante apresentação de documento oferecido por esta;

VI - por ocasião do desligamento do estagiário, entregar termo de reali-
zação do estágio com indicação resumida das atividades desenvolvidas, 
dos períodos e da avaliação de desempenho;

VII - encaminhar mensalmente ao MUNICÍPIO relatório de frequência 
do(s) estagiário(s).

DO TERMO DE COMPROMISSO
CLÁUSULA QUARTA - A VARA DO TRABALHO, seu Diretor de Secre-
taria e o MUNICÍPIO deverão firmar Termo de Compromisso com cada 
estagiário e com a respectiva instituição de ensino a que estiver vincula-
do, conforme modelo anexo ao presente instrumento e parte integrante 
deste, sem o qual o estágio não poderá ter início, que estabelecerá obri-
gatoriamente, dentre outras coisas:

I - jornada de atividade em estágio será de 4 (quatro) horas diárias e 20 
(vinte) horas semanais;

II - recesso remunerado de 30 dias deverá ser usufruído no período de 
16 de dezembro de um ano a 15 de janeiro do ano seguinte;

III - duração máxima de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado uma única 
vez, a critério dos partícipes, por igual período, exceto quando se tratar 
de estagiário portador de deficiência, sempre limitado ao término ou in-
terrupção do curso.

DA INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO
CLÁUSULA QUINTA - O estágio curricular previsto neste instrumento 
não cria vínculo empregatício de qualquer natureza com quaisquer dos 
CONVENENTES.

PARÁGRAFO ÚNICO - O eventual descumprimento das obrigações 
pelo MUNICÍPIO poderá ensejar o reconhecimento de vínculo de empre-
go do educando tão somente em relação a este Convenente.

DO DESLIGAMENTO DO ESTAGIÁRIO
CLÁUSULA SEXTA - O desligamento do estagiário ocorrerá:

I - automaticamente, ao término do prazo estabelecido no presente Ter-
mo;

II - por abandono, caracterizado pela ausência do estagiário, não justifi-
cada, durante 8 (oito) dias consecutivos, ou 15 (quinze) intercalados, no 
período de 1 (um) mês;

III - por conclusão do curso ou desligamento do estudante na instituição 
de ensino;

IV - a pedido do estagiário, que deve ser formulado com antecedência 
mínima de 5 (cinco) dias úteis;

V - por descumprimento, por parte do estagiário, das condições do Ter-
mo de Compromisso ou em virtude de seu comportamento funcional ou 
social inadequado para os padrões e regulamentos internos do Tribunal 
Regional do Trabalho da 15ª Região;

  VI - por interesse ou conveniência de qualquer das partes Convenentes.

PARÁGRAFO ÚNICO - Na ocorrência das hipóteses previstas nos itens 
V ou VI desta cláusula, o Convenente interessado deverá comunicar ao 
outro, para as providências necessárias à rescisão do Termo de Compro-
misso, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis.

DA VIGÊNCIA E OBSERVÂNCIA LEGAL
CLÁUSULA SÉTIMA - O presente Convênio vigorará por 30 (trinta) me-
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ses, com início previsto a partir de 30/10/2018 (vencerá o anterior aos 
29/10/2018), e término em 29/04/2021, podendo ser prorrogado a critério 
dos partícipes, mediante lavratura de termo aditivo.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O presente Convênio poderá ser denuncia-
do a qualquer tempo, por qualquer dos partícipes, mediante aviso por 
escrito ao outro, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, fican-
do rescindido de pleno direito, independente de interpelação judicial ou 
extrajudicial, por inadimplemento de qualquer de suas cláusulas ou pela 
Superveniência de norma legal ou de fato que o torne material ou formal-
mente inexequível, sem qualquer ônus aos partícipes.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O presente convênio enquadra-se nos ter-
mos do art. 62 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 
101/2000).

CLÁUSULA OITAVA - Aplicam-se ao presente Convênio e às contrata-
ções de estagiários dele decorrentes as disposições legais e normativas 
que vedam a prática de nepotismo nos órgãos da Administração Pública.

CLÁUSULA NONA - Aplicam-se, aos casos omissos, as disposições da 
Lei nº 11.788/2008.

DA VINCULAÇÃO
CLÁUSULA DEZ - O presente convênio está vinculado à Lei Municipal 
nº ......., de ... de ....... de 2018.

DO FORO
CLÁUSULA ONZE - Fica eleito o foro da Seção Judiciária de Campinas, 
 Justiça Federal do Estado de São Paulo, para dirimir toda e qualquer 
questão que derivar do presente convênio.

DA CONCORDÂNCIA
CLÁUSULA DOZE - Os partícipes declaram, neste ato, que se acham 
de acordo com todas as cláusulas estipuladas neste Convênio.

E, por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o pre-
sente assinado em três vias de igual teor e para um só efeito, obrigando-
-se por si e sucessores para que surta todos os efeitos de direito, o que 
dão por bom, firma e valioso.

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 6.221, DE 3 DE OUTUBRO DE 2018.

Autor do Projeto de Lei C. M. nº 104/2018 - Poder Executivo - Omar 
Najar. 
"Denomina Unidade Básica de Saúde que especifica, localizada no Par-
que Residencial São Jerônimo I."
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 denominada Dr. Silvério Otaviano de Souza a Unidade 
Básica de Saúde localizada na Rua da Solidariedade, s/nº, área 4, no 
Parque Residencial São Jerônimo I, neste Município, cadastrada sob 
nº 19.0349.0080.0000 e matriculada no Registro de Imóveis sob nº 
128.367.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da publicação, ficando 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

Ref. Prot. PMA nº 44.485/2018.

LICITAÇÕES

EDITAL DE RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2018. 

Processo n.º 30.057/2018.

OBJETO:"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OBRAS 
DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR. 
ADALQUE GELMINI" - VILA ELVIRA, NESTA CIDADE".
A Prefeitura Municipal de Americana torna público que, constou incor-
retamente a Habilitação da empresa "JUSTA CONSTRUTORA EIRELI 
- ME", no referido certame.

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2018

Processo nº 37.954/2018

OBJETO:"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A 
SUBSTITUIÇÃO DOS PISOS DA CIRCULAÇÃO DO HOSPITAL "DR. 
WALDEMAR TEBALDI", COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, 
MÃO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS".
A Prefeitura Municipal de Americana torna público que foi HOMOLOGA-
DA e ADJUDICADA a Tomada de Preços009/2018 para a seguinte em-
presa: A. C. CAMARGO CONSTRUÇÕES LTDA - EPP - VALOR TOTAL 
R$ 221.136,32.

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, 05 de Outubro de 2018.

iNSTiTUTo DE PrEViDÊNcia Social  
DoS SErViDorES MUNiciPaiS 

DE aMEricaNa 
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA N.º 01/2018. 
Processo n.º 54/2018.

OBJETO: "CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS INTERESSA-
DOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PERICIAIS CONSISTENTES 
EM CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E EXAMES NA ÁREA 
DA MEDICINA OU PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS QUE EN-
VOLVAM A CONCESSÃO OU MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS PRE-
VIDENCIÁRIOS" 
O Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de America-
na - AMERIPREV torna público que foi HOMOLOGADO e ADJUDICADO 
a Chamada Pública n.º 01/2018 para a seguinte empresa: HOLOS SAÚ-
DE ASSESSORIA MEDICA LTDA no valor de: R$ 750,00 e R$ 900,00 
cada perícia médica.

Americana, 05 de outubro de 2018

JOAQUIM PEDRO MELLO DA SILVA
SUPERINTENDENTE

CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2018.
Processo Administrativo nº 66/2018

OBJETO: "CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS 
DE SAÚDE, NA ÁREA DE PERÍCIAS MÉDICAS PARA PRESTAÇÃO 
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DE SERVIÇOS JUNTO AO AMERIPREV". 
O Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de America-
na - AMERIPEV torna pública para ciência dos interessados, que estará 
aberto a partir do dia 08 de outubro de 2018 até o dia 07 de novembro 
de 2018, das 09:00 às 16:00 horas, a inscrição ao Credenciamento de 
Profissionais na Prestação de Serviços Periciais. O Edital estará à dispo-
sição dos interessados a partir do dia 08 de outubro de 2018 na sede do 
AMERIPREV, sito a Rua Gonçalves Dias, nº 239 - Vila Frezzarin - Ame-
ricana, e no site www.ameriprev.com.br. 

Americana, 05 de outubro de 2018

JOAQUIM PEDRO MELLO DA SILVA
SUPERINTENDENTE

GUarDa MUNiciPal DE aMEricaNa
PORTARIA N° 41, 05 DE OUTUBRO DE 2018.

"Designa os membros da Central de Ensino para coordenação da Aca-
demia da Guarda Municipal de Americana".
MARCOS GUILHERME, Diretor Comandante da Guarda Municipal de 
Americana, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei; 
Considerando o parágrafo único do artigo 3° da Lei Municipal 6.178 de 
2018;  Considerando a Lei Municipal 5.212 de 2011;
Considerando, por derradeiro, o artigo 9º do Regimento Interno da Guar-
da Municipal de Americana.

R E S O L V E:
DA CENTRAL DE ENSINO
Art. 1°. Nos termos do Art. 3º caput e parágrafo único, da Lei Municipal 
6.178 de 2018, designar os servidores abaixo para integrarem a Central 
de Ensino, setor responsável pela coordenação da Academia da Guarda 
Municipal de Americana:
I - Encarregado de Ensino e Instrução Hariel Mikolay Bueno Delfino (EEI 
Mikolay), matrícula 1.191, coordenador da Central de Ensino e assesso-
rará o Diretor-Comandante em questões correlatas; 
II - Encarregado de Ensino e Instrução José Luiz Pereira de Cabral (EEI 
J. Luiz), matrícula 996, membro da Central de Ensino e assessorará o 
Diretor-Comandante nas questões administrativas dentre outras corre-
latas;
III - Instrutor de Policiamento Jailson Alves dos Santos (IP Alves), matrí-
cula 908, membro da Central de Ensino e assessorará o Diretor-Coman-
dante em questões correlatas;
IV - Instrutor de Policiamento Willian Roberto Nicola Scarazzatti (IP Sca-
razzatti), matrícula 1.175, membro da Central de Ensino e assessorará 
o Diretor-Comandante em questões correlatas;
V - Guarda Civil Municipal Claudenilson Aparecido Alexandre Gardenal 
(GCM Alexandre), matrícula 929, membro da Central de Ensino.

Art. 3º. Todos os integrantes da Central de Ensino poderão exercer a 
função de docência nas áreas em que estão tecnicamente habilitados.

Art. 4º. Os integrantes da Central de Ensino se reunirão, ordinariamente, 
uma vez por mês para tratar de assuntos relacionados às instruções ou, 
extraordinariamente sempre que houver necessidade, conforme convo-
cação do coordenador.
Parágrafo único. Nas reuniões da Central de Ensino poderá ser convida-
do ou convocado a participar qualquer instrutor/docente.

Art. 5°. Este trabalho é considerado de relevância pública e sem ônus.

Art. 6°. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições anteriores e a Portaria n° 146 de 02 de dezembro 
de 2014.

Americana, 05 de outubro de 2018

MARCOS GUILHERME
DIRETOR - COMANDANTE



EDITAL Nº 016/2018 - NOTIFICAÇÃO

A Secretaria de Fazenda do Município de Americana, na forma do inciso IV do artigo 238 da Lei Municipal 4.930, de 24 de dezembro de 2009, consi-
derando que os munícipes abaixo relacionados se encontram em lugar incerto e não sabido, os NOTIFICA que terão a partir da data desta publicação 
o prazo de 30 (trinta) dias para quitar as guias de pagamento dos Autos de Infração e Imposição de Multas elencados.

SEcrETaria DE faZENDa
UNiDaDE DE arrEcaDaÇÃo 
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Nome / Razão Social Infração Protocolo Notificação Lei Municipal Valor
VANILDE DOMINGAS CIA PAPA Reparo de Passeio Público 8671/2018 79841 2482/1991 589,14R$             
JOSÉ ORLANDO DIAS Fechamento de Imóvel 9369/2018 79293 2482/1991 501,40R$             
JOSÉ ORLANDO DIAS Fechamento de Imóvel 9370/2018 79294 2482/1991 501,40R$             
VANILDE DOMINGAS CIA PAPA Reparo de Passeio Público 37493/2018 82732 2482/1991 589,14R$             
EDMILSON EVANGELISTA ARANJUES AUTOMÓVEIS Alvará Licença/Funcionamento 39576/2018 82503 1098/1970 496,59R$             
ANDRÉ ALVES ANTONIO LOUREIRO Limpeza de Passeio Público 40200/2018 83357 2482/1991 677,70R$             
L.B.O.EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA Limpeza de Passeio Público 42047/2018 84097 2482/1991 376,50R$             
CÍCERO DIAS NETO Fechamento de Imóvel 42171/2018 81886 2482/1991 793,72R$             
CÍCERO DIAS NETO Construção de Passeio Público 42172/2018 78710 2482/1991 793,72R$             
ANTONIO BISOFFI Limpeza de Passeio Público 44892/2018 83408 2482/1991 1.541,81R$          
JOSÉ ORLANDO DIAS Construção de Passeio Público 44897/2018 81948 2482/1991 501,40R$             
JOSÉ ORLANDO DIAS Fechamento de Imóvel 44902/2018 81947 2482/1991 501,40R$             
IDAIR FERRARI Limpeza de Passeio Público 46897/2018 84206 1098/1970 70,94R$               

Ficam ainda NOTIFICADOS quese encontram à disposição os processos administrativos que originaram os referidos AIIM para dirimir dúvidas, 
e retirada das guias para recolhimento dos Autos de Infração Supracitados, na Central de Atendimento da Unidade de Arrecadação (horário de 
atendimento das 09h00 as 16h00). Caso o débito não seja quitado até o seu vencimento será inscrito em divida ativa, o que poderá acarretar nas 
providências de cobranças cabíveis para a satisfação da dívida, incluindo protesto e encaminhamento para cobrança judicial.
E, para que produza efeitos jurídicos e legais e para que não possa ser alegada ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado na 
forma da Lei. 

Americana, 05 de outubro de 2018

WANDERLEY PEDRO LAMBERTI
Subsecretário da Unidade de Arrecadação
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