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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 

DECRETO Nº 12.141, DE 20 DE DEZEMBRO 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 
DAE nº 21.828/2017,

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° 08.0034.0100.0000

Proprietário: José Carlos Garcia

Local: Rua Ítalo Boschiero - Quadra J - Lote 11A - Loteamento Campo 
Limpo - Americana/SP

Descrição: "Inicia-se no ponto localizado na divisa com lote 11B e se-
gue em reta pela referida divisa numa distância de 1,50m (um metro e 
cinquenta centímetros); deste deflete à direita e segue em reta divisan-
do com área remanescente numa distância de 9,40m (nove metros e 
quarenta centímetros); deste deflete à esquerda e segue em reta divi-
sando com área remanescente numa distância de 8,90m (oito metros e 
noventa centímetros); deste deflete à direita e segue em reta divisando 
com área remanescente numa distância de 1,50m (um metro e cinquen-
ta centímetros); deste deflete à direita e segue em reta divisando com 
área remanescente numa distância de 10,40m (dez metros e quarenta 
centímetros); deste deflete à direita e segue em reta divisando com o lote 
10A numa distância de 10,90m (dez metros e noventa centímetros) até o 
ponto inicial, perfazendo uma área superficial de 29,70m² (vinte e nove 
metros quadrados e setenta centímetros quadrados).";

II - Área cadastrada sob n° 08.0034.0088.0000

Proprietário: Valdemir Antônio Garcia

Local: Rua Ítalo Boschiero - Quadra J - Lote 11B - Loteamento Campo 
Limpo - Americana/SP

Descrição: "Inicia-se no ponto localizado no alinhamento da Rua Manoel 
José do Nascimento onde faz divisa com lote 10A e segue em reta pelo 
referido alinhamento numa distância de 1,50m (um metro e cinquenta 
centímetros); deste deflete à direita e segue em reta divisando com área 
remanescente numa distância de 15,33m (quinze metros e trinta e três 
centímetros); deste deflete à direita e segue em reta divisando com lote 
11A numa distância de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros); deste 
deflete à direita e segue em reta divisando com lote 10A numa distância 
de 15,33m (quinze metros e trinta e três centímetros) até o ponto inicial, 
perfazendo uma área superficial de 23,00m² (vinte e três metros qua-
drados)."

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 pelos proprietários ou ter-

ceiros 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 Ficam declaradas de natureza urgente, para os fins previstos no 
art. 15 do Decreto-Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941, a insti-
tuição de servidão administrativa e implantação de faixa de viela sanitá-
ria 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 20 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

 

DECRETO Nº 12.142, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018

"Revoga o Decreto nº 10.859, de 22 de setembro de 2014."

Omar Najar, Prefeito Municipal de Americana, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por lei;
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Considerando o que consta do procedimento administrativo PMA nº 
68.278/2018,

D E C R E T A :

Art. 1º Fica revogado o Decreto nº 10.859, de 22 de setembro de 2014.

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

Prefeitura Municipal de Americana, aos 20 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

 

DECRETO Nº 12.143, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018

"Dispõe sobre a cessão de uso de área ao Departamento de Água e 
Esgoto de Americana (DAE), nos termos que especifica."

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

Considerando o disposto no art. 62, inciso VI, da Lei Orgânica do Mu-
nicípio;

Considerando o que consta do procedimento administrativo PMA nº 
73.919/2018,

D E C R E T A :

Art. 1º Fica cedido ao Departamento de Água e Esgoto, autarquia mu-
nicipal inscrita no CNPJ/MF sob nº 46.755.690/0001-90, o uso da área 
pública municipal descrita a seguir:

Proprietário: Prefeitura Municipal de Americana

Local: Rua Pindaré - Reservatório Elevado Água (R8) - DAE - Loteamen-
to Catarina Zanaga - Americana SP

Cadastro: 19.0071.0438.0000

Descrição: "Inicia-se no ponto localizado no alinhamento da Rua Pinda-
ré onde faz divisa com área de cadastro 19.0071.03800.0000 e segue 
em reta pela referida divisa numa distância de 75,67m (setenta e cinco 
metros e sessenta e sete centímetros); deste deflete à direita e segue 
em reta divisando com área de cadastro 19.0071.0100.0000 numa dis-
tância de 56,50m (cinquenta e seis metros e cinquenta centímetros); 
deste deflete à direita e segue em reta pelo alinhamento da Avenida 
Europa numa distância de 3,32m (três metros e trinta e dois centíme-
tros); deste deflete à direita e segue em reta divisando com área de 
cadastro 19.0071.0126.0000 numa distância de 36,50m (trinta e seis 
metros e cinquenta centímetros); deste deflete à esquerda e segue em 
reta divisando com área de cadastro 19.0071.0126.0000 numa distância 
de 20,00m (vinte metros); deste deflete à esquerda e segue em reta 
divisando com área de cadastro 19.0071.0126.0000 numa distância de 
20,00m (vinte metros); deste deflete à direita e segue em reta pelo ali-
nhamento da Avenida Europa numa distância de 53,82m (cinquenta e 
três metros e oitenta e dois centímetros); deste segue em curva à direita 
na confluência da Avenida Europa com Rua Pindaré numa distância de 
17,30m (dezessete metros e trinta centímetros); deste segue em reta 
pelo alinhamento da Rua Pindaré numa distância de 115,17m (cento e 
quinze metros e dezessete centímetros) até o ponto inicial, perfazendo 
uma área superficial de 6.464,95m² (seis mil, quatrocentos e sessenta 
e quatro metros quadrados e noventa e cinco centímetros quadrados)."

Parágrafo único. A cessão de uso de que trata este decreto é outorgada 
a título gratuito e por prazo indeterminado, destinando-se à utilização, 
pelo cessionário, para a ampliação do Centro de Reservação.

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

Prefeitura Municipal de Americana, aos 20 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

 

DECRETO Nº 12.144, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018

"Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação amigável, a 
área que especifica."

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

Considerando o disposto nos arts. 2º e 6º do Decreto-Lei n° 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, ainda, a necessidade de abertura de via pública, no lote-
amento Vila Gallo;

Considerando, finalmente, os elementos que integram o Procedimento 
Administrativo PMA nº 74.994/2017,

D E C R E T A :

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação 
amigável, a área de terreno a seguir descrita, e eventuais benfeitorias 
nela existentes:

- Proprietário: Prefeitura Municipal de Americana

Local: Travessa Riachuelo - Quadra 9 - Loteamento Vila Gallo - Ameri-
cana/SP

Cadastro n° 04.0023

Descrição: "Inicia-se no ponto localizado no alinhamento da Rua Ria-
chuelo, onde faz divisa com área de cadastro 04.0023.0060.0001 e se-
gue em reta divisando com a referida área e com áreas de cadastro 
04.0023.0060.0005 e 04.0023.0082.0000 numa distância de 80,00m (oi-
tenta metros); deste deflete à direita e segue em reta pelo alinhamento 
da Rua Padre Avelino Canazza numa distância de 10,00m (dez metros); 
deste deflete à direita e segue em reta divisando com áreas de cadas-
tro 04.0023.0314.0000, 04.0023.0292.0000 e 04.0023.0486.0000 numa 
distância de 80,00m (oitenta metros); deste deflete à direita e segue em 
reta pelo alinhamento da Rua Riachuelo numa distância de 10,00m (dez 
metros) até o ponto inicial, perfazendo uma área superficial de 800,00m² 
(oitocentos metros quadrados)". 

Parágrafo único. A área descrita no caput deste artigo, declarada de uti-
lidade pública para fins de desapropriação, destina-se à abertura de via 
pública.

Art. 2º As despesas decorrentes da execução deste decreto correrão por 
conta de dotações orçamentárias próprias. 

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 20 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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DECRETO Nº 12.145, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018

"Altera o Decreto nº 11.966, de 11 de abril de 2018, 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 
67.635/2015,

D E C R E T A :

Art. 1º O art. 7° do Decreto nº 11.966, de 11 de abril de 2018, passa a 
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 7° Fica revogado o Decreto n° 3.173, de 11 de janeiro de 1991."

Art. 2º Fica acrescentado o art. 8º ao Decreto n° 11.966, de 2018, com 
a seguinte redação:

"Art. 8° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagin-
do efeitos a 31 de maio de 2017."

Art. 3° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 20 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

 

DECRETO Nº 12.148, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018

"Outorga permissão de uso de imóvel público municipal ao empresário 
individual Roberto da Silva Roca, 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 51.662/2018,

D E C R E T A :

Art. 1º Fica outorgada ao empresário individual Roberto da Silva Roca, 
inscrito no C.N.P.J. sob n° 31.151.030/0001-22, permissão de uso de 
área pública municipal com 6.071,00m² (seis mil e setenta e um metros 
quadrados), localizada na Rua Líbano, s/n, Vila Omar, cadastrada na 
Prefeitura Municipal sob n° 20.0006.0321.0000.

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$ 262,27 (duzen-
tos e sessenta e dois reais e vinte e sete 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 tributos inci-
dentes sobre o imóvel e sobre a atividade ali desenvolvida, ficando o per-
missionário responsável, também, pelo pagamento das tarifas ou taxas
devidas ao DAE - Departamento de Água e Esgoto e à CPFL - Compa-
nhia Paulista de Força e Luz, decorrentes da utilização de seus respec-
tivos 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 21 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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LICITAÇÕES

EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2019

 Processo n.º 81.619/2018

OBJETO: "CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA TERAPIA PSI-
COLÓGICA DO TIPO ABA PARA CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDI-
CIAL".
Contratante: "PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA".
Contratada: "EQUIPE EDUCAR CLÍNICA DE INTERVENÇÃO COM-
PORTAMENTAL EIRELI - ME" - VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO 
R$ 3.600,00.
Prazo da dispensa: 06 (seis) meses.
Fundamento legal: Art. 24, IV da Lei Federal n.º 8.666/93.
Ratificação: Secretário de Administração, em 24 de Janeiro de 2019.

Eu, Luciane Carloni, matrícula n.º 11.215 conferi o presente. Eu, José 
Eduardo da Cruz Rodrigues Flores, Secretário de Administração Inte-
rino, autorizei a publicação oficial. Americana, 24 de Janeiro de 2019.

SECRETARIA DE SAÚDE
 

CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO ORDINÁRIA

Prezados(as) Senhores(as) Membros do Conselho Municipal de Saúde 

Convocamos os senhores conselheiros a participarem da REUNIÃO 
ORDINÁRIA que se realizará no dia 30/01/2019, quarta-feira, com iní-
cio às 17:00 horas, na Câmara Municipal de Americana, Pça. Divino 
Salvador, nº 05 - Girassol.

A presença de todos, titulares e suplentes, é imprescindível, haja vista 
que serão discutidos assuntos de interesse da comunidade. 

A função desempenhada pelos membros do Conselho de Saúde é dota-
da de relevância pública e, portanto, garante a dispensa do trabalho sem 
prejuízo para o conselheiro. 

Pauta da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde
Data 30/01/2019
Horário: 17:00 horas
Local: Câmara Municipal de Americana - Pça. Divino Salvador, nº 
05 - Girassol.
1. Informes da Secretaria da Saúde; 
2. Aprovação do Regimento da 8ª Conferência Municipal de Saúde 
de Americana;
3. Aprovação da Alteração da redação do art. 1º da Lei nº 2524 de 02 
de agosto de 1991 e Lei nº 4357 de 07 de Junho de 2006, referente à 
composição e ao mandato;
4. Discussão e Aprovação das Atas (Reunião Ordinária de 12-12-
2018 e Comissões);
5. Informes dos Conselheiros; 
6. Correspondências Expedidas: Disponíveis para consulta na sede 
do COMSAUDE;
7. Correspondências Recebidas: Disponíveis para consulta na sede 
do COMSAUDE;
8. Próxima Reunião: 27/02/2019.

JOSE SEBASTIAO DE SOUZA CAMPOS 
Presidente do COMSAUDE

JOSE ANTONIO PEREIRA
1º Secretario do COMSAUDE

 DEPARTAMENTO DE ÁGUA E 
ESGOTO

 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/17
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8.961/2017

OBJETO: Prestação de serviços contínuos de corte e religação de água 
no sistema de abastecimento público do município de Americana, con-
forme quantidades e especificações constantes do Termo de Referência.
CONTRATANTE: Departamento de Água e Esgoto
CONTRATADA: Sociedade Civil de Saneamento Ltda
FINALIDADE: Acréscimo de 25% do valor do contrato.
ASSINATURA DO TERMO: 16/01/2019

Americana, 24 de janeiro de 2019

FERNANDO BRYAN FRIZZARIN
Chefe da Divisão de Administração
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