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SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO
 

UniDaDe De Direitos HUmanos

CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 18/12/2018 -COMAD

O Presidente do COMAD - Conselho Municipal de Políticas Públicas Sobre Álcool e Outras Drogas, no uso das suas atribuições, convoca os 
seus Conselheiros para a Reunião Ordinária a ser realizada, excepcionalmente, no dia 18 de dezembro de 2018 (terça-feira), às 15h, na sala de 
reuniões do CCL, à Avenida Brasil, 1293, para apreciação da seguinte PAUTA DO DIA:

I -Abertura 
II- Justificativas de Ausência
III- Correspondência
IV - Aprovação da ata anterior
V - Alteração Horário
VI - PL alteração (FUMAD)
VII - Comissão de Legislação e Fiscalização

UILSON VIEIRA FRANÇA
PRESIDENTE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 

PORTARIA Nº 9.445, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2018.

"Que exonera servidores públicos municipais."

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, n° 5.120, de 6 de dezembro de 2010,

R E S O L V E :
I - Exonerar, a pedido, os servidores conforme Anexo I.
II - Estabelecer que esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos às datas 
de ocorrência dos fatos.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 4 de dezembro de 2018.
Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.
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PORTARIA Nº 9.445, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2018. 

 

Anexo I 
 

 
Matr. 

 
Nome do(a) servidor(a) Função Data Protocolo 

15284 ELIAS RAFAEL DA SILVA JIANINI ENFERMEIRO 22/11/2018 55.657/2018 

915869 REBECA MIRANDA INSPETOR DE ALUNOS 01/11/2018 64.327/2018 

 

 

Prefeitura Municipal de Americana, aos 4 de dezembro 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 
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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 9.442, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018.

"Revoga cessão de servidora pública municipal ao Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo."

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

Considerando o que consta do procedimento administrativo PMA nº 
40.694/2006,

R E S O L V E :
I - Revogar a cessão da servidora pública municipal Renata Frizzarin, 
matrícula n° 15.567, ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 
autorizada pela Portaria n° 7.897, de 19 de junho de 2015.

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

Prefeitura Municipal de Americana, aos 30 de novembro 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 12.128, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2018.

"Outorga permissão de uso de imóvel público municipal ao empresário 
individual Braz Devail Meneno, 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 dispõe a Lei nº 4.299, de 4 de janeiro de 2006;

Considerando o que consta do Decreto nº 9.706, de 3 de julho de 2012; 

Considerando, ainda, o que consta do procedimento administrativo PMA 
nº 21.478/2014,

D E C R E T A :

Art. 1º Fica outorgada ao empresário individual Braz Devail Meneno, 
inscrito no C.N.P.J. sob n° 31.031.844/0001-23, e no Cadastro de Ativi-
dades do Município sob n° 102.062, com endereço residencial na Rua 
Antonio Altarujo, nº 129, Bairro São Luiz, em Americana/SP, permissão 
de uso da área pública municipal a seguir descrita:

Proprietário: Prefeitura Municipal de Americana
Local: Praça Pedro Elias da Silva - Rua José Valentim Casati - Jardim 
América - Americana - SP 
Cadastro: 08.0016.0214.0000 

Descrição: "Inicia-se num ponto localizado no alinhamento da Rua Ítalo 
Boschiero e segue em reta pelo referido alinhamento, numa distância 
de 19,50m (dezenove metros e cinquenta centímetros); deste deflete à 
direita e segue em reta divisando com Sistema de Recreio, cadastro 
n° 08.0016.0025.0000, numa distância de 23,00m (vinte e três metros); 
deste deflete à direita e segue em reta divisando com lote 5 (cinco) numa 
distância de 28,50m (vinte e oito metros e cinquenta centímetros); deste 
deflete à direita e segue em reta pelo alinhamento da Rua José Valentim 

Casati numa distância de 14,00m (quatorze metros); deste segue em 
curva à direita na confluência da Rua José Valentim Casati com Rua 
Ítalo Boschiero numa distância de 14,14m (quatorze metros e quator-
ze centímetros) até o ponto inicial, perfazendo uma área superficial de 
655,50m² (seiscentos e cinquenta e cinco metros quadrados e cinquenta 
centímetros quadrados)."

Parágrafo único. A permissão de uso de que trata este decreto é outor-
gada para a exploração, no local, da atividade de horta. 

Art. 2º Em decorrência da permissão de uso, o permissionário pagará à 
Prefeitura Municipal, mensalmente, na Unidade de Gestão Financeira 
ou na rede bancária, por meio de guias, carnês ou boletos, a critério 
exclusivo do Poder Público, preço público no valor de R$ 28,06 (vinte e 
oito reais e seis centavos), cujo recolhimento deverá ser efetuado até o 
dia 25 (vinte e cinco) do mês subsequente ao de referência.

§ 1º O preço público decorrente da permissão de uso de que trata este 
decreto será: 

I - reajustado de acordo com a legislação municipal vigente;
II - devido até a data de revogação deste diploma, ou até a data da inte-
gral desocupação do bem, caso, por qualquer motivo, esta ocorra após 
a edição do referido ato revocatório. 

§ 2º Sem prejuízo da exigibilidade do preço público previsto no 
"caput"deste artigo, a Prefeitura Municipal poderá lançar eventuais tribu-
tos incidentes sobre o imóvel e sobre a atividade ali desenvolvida, fican-
do 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, o permissionário fica 
obrigado a cumprir, sob pena de revogação, as seguintes condições:
I - manter o bem público em boas condições de segurança, limpeza, 
conservação e uso, livre de lixo, detritos ou entulhos, executando as 
reformas ou construções que se fizerem necessárias, sem que delas 
resulte qualquer direito a indenização ou retenção;
II - comunicar à Prefeitura Municipal, imediatamente e por escrito, qual-
quer ocorrência que represente risco à segurança e preservação do imó-
vel; 
III - atender as exigências dos Poderes Públicos; 
IV - não ceder, transferir, emprestar, arrendar, locar ou estabelecer par-
ceria, a qualquer título, total ou parcialmente, sobre o objeto da permis-
são de uso, sem autorização prévia e expressa do Poder Executivo; 
V - não alterar a finalidade da permissão de uso, salvo se houver prévia 
e expressa autorização do Poder Executivo;
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 - manter os dados cadastrais regularmente atualizados, junto ao Ca-
dastro de Atividades da Prefeitura Municipal;
IX - cumprir todas as demais determinações legais e regulamentares 
vigentes. 

 Art. 4º Caberá exclusivamente ao permissionário suportar os danos pes-
soais ou patrimoniais originados de caso fortuito, força maior, ou decor-
rentes da ação de terceiros, relativos ao imóvel objeto desta permissão.

Art. 5º Além de se submeter ao poder de polícia de todos os demais 
órgãos da Prefeitura Municipal, o permissionário será especialmente 
fiscalizado pela Secretaria de Meio Ambiente, cujo Secretário deverá 
encaminhar relatório semestral ao Prefeito, informando se estão sendo 
fielmente cumpridas todas as exigências e obrigações estabelecidas no 
presente decreto e na legislação aplicável, sendo que a informação de 
não cumprimento ensejará a imediata revogação da permissão de uso.

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 da sua publicação.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 5 de dezembro de 2018.
Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.
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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 SNJ Nº 002, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2018

Nomeia os integrantes da comissão de que trata o artigo 14, § 1º, da Lei 
nº 5.664, de 02 de junho de 2014, com redação dada pela Lei nº 5.719, 
de 13 de fevereiro de 2015.

ALEX NIURI SILVEIRA SILVA, Secretário de Negócios Jurídicos do Mu-
nicípio de Americana, no uso das atribuições que lhe são conferidas por 
lei; 

Considerando o disposto no §§ 1º e 2º do art. 14 da Lei 5.664, de 02 de 
junho de 2014, com redação dada pela Lei nº 5.719, de 13 de fevereiro 
de 2015;
Considerando o que consta no processo administrativo PMA nº 
23.043/2018,

R E S O L V E:
I - Nomear como integrantes da comissão encarregada de acompanhar 
e fiscalizar o pagamento dos honorários advocatícios decorrentes de su-
cumbência, os seguintes procuradores jurídicos do Município:
a) Ana Flávia Ifanger Ambiel de Castro;
b) Anderson Werneck Eyer; 
c) Renata Lucarelli Kappke.

II - Para desempenho de suas atribuições, a comissão solicitará as pro-
vidências e informações necessárias às unidades das secretarias de 
Fazenda e de Negócios Jurídicos encarregadas da arrecadação e da 
cobrança da dívida ativa.
III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 28 de novembro de 2018.
Publicada na mesma data na Secretaria de Administração.

ALEX NIURI SILVEIRA SILVA
Secretário de Negócios Jurídicos

JOSÉ EDUARDO DA CRUZ RODRIGUES FLORES
Secretário Municipal de Administração Interino

UniDaDe De sUprimentos

LICITAÇÕES

EDITAL DE DESCLASSIFICAÇÃO E REABERTURA DE SESSÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2018 

Processo nº 14.732/2018

OBJETO:"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE COLETA PONTO A PONTO, TRANSPORTE, TRATA-
MENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE 
SAÚDE DOS GRUPOS "A, "B", "A2"(ZOONOSES), "E" E RESÍDU-
OS, NÃO HUMANOS, DE EXUMAÇÃO GERADOS NO MUNICÍPIO DE 
AMERICANA."

A Prefeitura Municipal de Americana torna público que foi DESCLASSI-
FICADA a empresa STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA confor-
me motivo presente nos autos e fica designada a data de 13 de Dezem-
bro de 2018, às 8h30, para a retomada da sessão com renegociação e 
análise da documentação das demais licitantes.

Eu, Iris Martins, matrícula n.º 16.830 conferi o presente. Eu, José Eduar-
do da Cruz Rodrigues Flores, Secretário de Administração Interino, auto-
rizei a publicação oficial. Americana, 11 de Dezembro de 2018.

 

GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA 
(GAMA)

 

ACADEMIA DA GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA EDITAL 
N° 03, 11 DE DEZEMBRO DE 2018

"Convoca os guardas civis municipais para o Curso Complementar do 
Estágio de Qualificação Profissional de 2018."

MARCOS GUILHERME, Diretor Comandante da Guarda Municipal de 
Americana, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei;
Considerando os dispositivos legais contidos no artigo 6°, incisos III e IV, 
e § 7° na Lei Federal 10.826 de 2003.

Considerando, também, os dispositivos legais contidos no artigo 40 ao 
artigo 44 do Decreto Federal 5.123 de 2004.
Considerando a Lei Municipal 5.453 de 2013 que rege o convênio entre 
a Prefeitura Municipal de Americana com o Departamento de Polícia Fe-
deral autorizando o porte de armas aos guardas municipais.
Por fim, considerando o Serviço Interno 13 de 2018 que regulamenta 
internamente o Estágio de Qualificação Profissional de 2018.

CONVOCA-SE os Guardas Civis Municipais abaixo para o Curso Com-
plementar do Estágio de Qualificação Profissional de 2018:
AGUIAR, ALMEIDA, ANDERSON, ANTUNES, BOSCOLO, CARVALHO, 
CÁSSIO, D.BERALDO, DA SILVA, DE MELLO, EDILAINE, EDILSON, 
EDVÂNIA, F.ARCHANJO, FARIA, FÉLIX, FIGUEIRA, FRIEBOLIN, 
GIANCARLO, GUSTAVO, HERNANDO, J.MELO, JANE, JOSÉ, JÚ-
LIO, LIMEIRA, LORIANO, MAGALHÃES, MARTINS, MOACIR, NETO, 
P.OLIVEIRA, POLLYANE, RICARDO, RODRIGO, RONILDO, SCALA-
BRIN, STRAPASSON, THAÍS, VALDIR, VANDERLEI, WELLINGTON e 
WENDEO. 

Art. 1°. O Curso Complementar terá a carga horária de 36h e será com-
posto pelas seguintes disciplinas:
a) Direito Constitucional;
b) Direito Penal;
c) Direito Processual Penal;
d) Direitos Humanos;
e) Técnicas e Procedimentos Operacionais; e 
f) Patrulhamento Orientado.
Art. 2°. O GCM que estiver de licença médica, licença prêmio e férias, 
deverá solicitar a inscrição junto à Academia da Guarda Municipal para 
frequentar o módulo EAD.
Parágrafo único. O GCM que não completar a grade comum, ainda que 
tenha sido aprovado no Curso Complementar de 36h, deverá se inscre-
ver no módulo acima.
Art. 3°. Será considerado aprovado o GCM que tiver a frequência de 
100% das aulas e aproveitamento mínimo de 60% nas disciplinas do 
curso. 
Art. 4°. As escalas serão elaboradas pelos Inspetores coordenadores 
das equipes operacionais e Comandante da ROMU que ficarão disponí-
veis na sede da Guarda Municipal e na sede da ROMU.
Art. 5°. As Equipes Charlie, Delta, Echo e ROMU iniciarão o Curso Com-
plementar às 12h com encerramento às 0h, nos dias 10, 12 e 14 de 
dezembro.
Art. 6°. As Equipes Alpha e Bravo iniciarão o Curso Complementar às 
12h com encerramento às 0h nos dias 11 e 13 de dezembro; já no dia 15 
de dezembro iniciará ás 7h e encerrará às 19h.
Art. 7°. Serão responsáveis pela organização e aplicação do Curso 
Complementar:
- Coordenador: EEI Mikolay;
- Instrutor GCM Gerson, Instrutor GCM Alexandre, Instrutor GCM Dorcí-
lio, Instrutor GCM Teodoro e Instrutor GCM Rossi. 

Guarda Municipal de Americana, 06 de dezembro de 2018.

Hariel Mikolay
Coordenador da Central de Ensino da Academia da Guarda Municipal

Americana, 11 de dezembro de 2018

MARCOS GUILHERME
DIRETOR - COMANDANTE
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