
Terça-feira, 18 de junho de 2019

diário oFiCiaL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA

Edição nº 187

Expediente

Diagramação

Diário Ofi cial do Município de Americana 
www.americana.sp.gov.br

Unidade de Imprensa e Comunicação
Avenida Brasil, 85 - Centro - Americana

E-mail: diario.ofi cial@americana.sp.gov.br 

Administração
Omar Najar - Prefeito

Jornalista responsável
Maria Eduarda Gazzetta 

MTB 86.705 / Matrícula 16821

O conteúdo publicado é de inteira responsabilidade 
de seus emissores: Órgãos Públicos, Entidades, demais interessados. 

Qualquer dúvida ou outra solicitação de errata deverá 
ser encaminhada diretamente ao órgão emissor. 

diário oFiCiaL

 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
   

 LEI Nº 6.314, DE 14 DE JUNHO DE 2019 

 Autor do Projeto de Lei C. M. nº 27/2019 - Poder Executivo - Omar Najar. 

"Altera a Lei nº 5.926, de 22 de junho de 2016, que "Dispõe sobre a operação do sistema de estacionamento rotativo pago, denominado Área Azul, 
no Município de Americana e dá outras providências."

Omar Najar,  Prefeito Municipal de Americana, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e 
ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1º O artigo 4º da Lei nº 5.926, de 22 de junho de 2016, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 4º Os recursos fi nanceiros arrecadados em função da operação do sistema de estacionamento rotativo pago, em qualquer das modalidades 
previstas no artigo 1º, comporão as receitas do Fundo Municipal de Trânsito, instituído pela Lei nº 3.564, de 19 de julho de 2001."

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 14 de junho de 2019.

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.

Ref. Prot. PMA nº 9.009/2016.

 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 6.315, DE 14 DE JUNHO DE 2019 

Autor do Projeto de Lei C. M. nº 68/2019 - Poder Executivo - Omar Najar. 

"Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial, na forma que especifi ca."

Omar Najar,  Prefeito Municipal de Americana, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e 
ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, na Secretaria de Fazenda, crédito adicional especial no valor de R$ 101.000,00 (cento e um mil 
reais), conforme a seguir discriminado:

diário oFiCiaL 

02 – Órgão – Prefeitura Municipal de Americana 
02.12 – Unidade Orçamentária – Secretaria de Meio Ambiente 

02.12.02 – Unidade Executora – Fundo Municipal do Meio Ambiente 
 

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$ 
    

3.3.90.93.18.541.0502.067 03 Indenizações e Restituições 1.000,00 
    
  Total da Unidade 1.000,00 

 
02.13 – Unidade Orçamentária – Secretaria de Ação Social e Desenvolvimento Humano 

02.13.05 – Unidade Executora – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente 

 
Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$ 

    
4.4.50.51.08.243.0552.075 03 Obras e Instalações 100.000,00 

    
  Total da Unidade 100.000,00 
    
  Total do Órgão 101.000,00 
    
  Total Geral 101.000,00 

 
Art. 2º O crédito especial aberto no artigo anterior será coberto com recursos 

provenientes da anulação parcial das seguintes dotações do orçamento vigente: 
02 – Órgão – Prefeitura Municipal de Americana 

 
02.12 – Unidade Orçamentária – Secretaria de Meio Ambiente 

02.12.02 – Unidade Executora – Fundo Municipal do Meio Ambiente 
  
Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$ 

    
3.3.90.39.18.541.0502.067 03 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 

Jurídica 
1.000,00 

    
  Total da Unidade 1.000,00 

 
02.13 – Unidade Orçamentária – Secretaria de Ação Social e Desenvolvimento Humano 

02.13.05 – Unidade Executora – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente 

 
Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$ 

    
4.4.50.39.08.243.0552.075 03 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 

Jurídica 
100.000,00 

    
  Total da Unidade 100.000,00 
    
  Total do Órgão 101.000,00 
    
  Total Geral 101.000,00 
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02 – Órgão – Prefeitura Municipal de Americana 
02.12 – Unidade Orçamentária – Secretaria de Meio Ambiente 

02.12.02 – Unidade Executora – Fundo Municipal do Meio Ambiente 
 

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$ 
    

3.3.90.93.18.541.0502.067 03 Indenizações e Restituições 1.000,00 
    
  Total da Unidade 1.000,00 

 
02.13 – Unidade Orçamentária – Secretaria de Ação Social e Desenvolvimento Humano 

02.13.05 – Unidade Executora – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente 

 
Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$ 

    
4.4.50.51.08.243.0552.075 03 Obras e Instalações 100.000,00 

    
  Total da Unidade 100.000,00 
    
  Total do Órgão 101.000,00 
    
  Total Geral 101.000,00 

 
Art. 2º O crédito especial aberto no artigo anterior será coberto com recursos 

provenientes da anulação parcial das seguintes dotações do orçamento vigente: 
02 – Órgão – Prefeitura Municipal de Americana 

 
02.12 – Unidade Orçamentária – Secretaria de Meio Ambiente 

02.12.02 – Unidade Executora – Fundo Municipal do Meio Ambiente 
  
Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$ 

    
3.3.90.39.18.541.0502.067 03 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 

Jurídica 
1.000,00 

    
  Total da Unidade 1.000,00 

 
02.13 – Unidade Orçamentária – Secretaria de Ação Social e Desenvolvimento Humano 

02.13.05 – Unidade Executora – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente 

 
Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$ 

    
4.4.50.39.08.243.0552.075 03 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 

Jurídica 
100.000,00 

    
  Total da Unidade 100.000,00 
    
  Total do Órgão 101.000,00 
    
  Total Geral 101.000,00 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 14 de junho de 2019.

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.

Ref. Prot. PMA nº 20.568/2019.

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 12.266, DE 14 DE JUNHO DE 2019

"Dispõe sobre a remoção de veículos abandonados nas vias públicas do Município, autorizada pela Lei n° 6.136, de 23 de fevereiro de 2018, nos 
termos que especifica."

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

Considerando o disposto na Lei nº 6.136, de 23 de fevereiro de 2018;

Considerando o que consta do procedimento administrativo PMA nº 39.195/2019,

D E C R E T A :

Art. 1º A remoção de veículos abandonados nas vias públicas do Município, autorizada pela Lei n° 6.136, de 23 de fevereiro de 2018, poderá ser 
realizada nos termos do estabelecido neste decreto.

Art. 2º Para os fins deste diploma, veículo abandonado nas vias públicas é todo aquele que está:

I - em evidente estado de abandono, em qualquer circunstância, por mais de 10 (dez) dias;

II - com a falta de um, alguns ou todos os vidros, sejam frontais, traseiros ou laterais, quando estes integrarem suas características;

III - sem um, alguns ou todos os pneus ou rodas, ou estando aqueles murchos ou furados, sem a devida sinalização indicativa de que está sendo 
providenciado o conserto, caracterizando o estado de abandono;

IV - sem um ou mais faróis e demais luzes de sinalização de trânsito;

V - com a carroceria ou agregados enferrujados ou faltantes;

VI - sem motor;

VII - com evidentes sinais de colisão ou ferrugem ou com vidros quebrados;

VIII - com sinais de incêndio, depredação ou destruição;

IX - sem emplacamento, ressalvadas as situações previstas na legislação de trânsito para os veículos em fase de emplacamento.

Art. 3° A caracterização do veículo em estado de abandono dar-se-á pelo enquadramento em uma ou algumas das características descritas nos 
incisos do artigo anterior, ainda que o bem esteja coberto com capa e devidamente estacionado.

Art. 4º Encontrando-se o veículo em estado de abandono, deverão ser providenciadas:

I - a notificação do proprietário ou responsável pelo veículo, que deverá ser afixada em local visível, com a seguinte advertência: "Este veículo deverá 
ser removido da via pública ou ter sua situação regularizada em 10 (dez) dias, sob pena de multa e remoção compulsória ao Pátio Municipal."; e

II - a lavratura de Boletim de Ocorrência pela Guarda Municipal, no qual deverão ser especificadas as condições em que o veículo foi encontrado.

Parágrafo único. Na hipótese de o veículo permanecer na via pública após o decurso do prazo de 10 (dez) dias estabelecido na notificação, será 
lavrado novo Boletim de Ocorrência, determinando-se sua remoção ao Pátio Municipal.

Art. 5º O veículo poderá ser encaminhado a leilão público se, decorrido o período de 60 (sessenta) dias a partir do seu recolhimento ao pátio muni-
cipal, não tiver sido providenciada a retirada pelo legítimo interessado, mediante pagamento das tarifas e despesas devidas.

Art. 6º As reclamações sobre abandono ou estacionamento de veículo em situação que caracterize abandono nas vias públicas deverão ser encami-
nhadas à Guarda Municipal ou à Unidade de Transportes e Sistema Viário, para análise da situação e demais providências cabíveis.

Art. 7º Fica a Guarda Municipal de Americana autorizada a fiscalizar as situações previstas neste decreto e a determinar as providências necessárias 
à remoção.

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

Prefeitura Municipal de Americana, aos 14 de junho de 2019.

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.

OMAR NAJAR
Prefeito Municipal

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

ALEX NIURI SILVEIRA SILVA
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

 

PORTARIA Nº 9.701, DE 6 DE JUNHO DE 2019

"Autoriza a cessão de servidor público municipal ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para desempenhar atividades no Centro Judiciário 
de Solução de Conflitos e Cidadania."

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

Considerando o disposto na Lei n° 4.451, de 9 de fevereiro de 2007;

Considerando, por fim, o que consta do procedimento administrativo PMA nº 40.143/2019,

R E S O L V E :
I - Autorizar, por prazo indeterminado, a cessão do servidor público municipal Josué Pedrozo Baptista Junior, matrícula n° 15.177, ao Tribunal de 
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Justiça do Estado de São Paulo, para desempenhar atividades no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania.

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

Prefeitura Municipal de Americana, aos 9 de maio de 2019.

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.

OMAR NAJAR
Prefeito Municipal

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

ALEX NIURI SILVEIRA SILVA
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

 

ERRATA

A Prefeitura Municipal de Americana, através da Secretaria de Administração, torna público que, a Portaria nº 9.701 de 6 de junho de 2019.

Onde se lê:
I - "...Prefeitura Municipal de  Americana, aos 9 de maio de 2019."

Leia-se:
I - ... Prefeitura Municipal de Americana, aos 6 de junho de 2019."

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

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
 

Unidade de TransporTes e sisTema Viário

SETOR DE MULTAS

Fica o interessado cientificado do julgamento proferido CETRAN - Conselho Estadual de trânsito - 2º instância

IMPROCEDENTE: 
Protocolos:
2018015971
2018015973
2018018469

Mais informações, entrar em contato com esta Secretaria, no Setor de Multas na Rua dos Antúrios, n º 301 - bairro Jd. São Pedro.

Americana, 14 de junho de 2019

 ENG. ERALDO CAMARGO
Autoridade de Trânsito

 

SETOR DE MULTAS

Fica o interessado abaixo relacionado cientificado de que sua correspondência de notificação de autuação de infração de trânsito ou penalidade 
de multa foi devolvida para esta Secretaria por motivo de ausência, desconhecimento, não procurado ou endereço insuficiente. 

 
NOME                                                                                           AIT – N º: 
 
Lote A 
 
BARBARA JUNQUEIRA DE SOUZA     E010097596 
BARBARA JUNQUEIRA DE SOUZA     E010097666 
BARBI ENGENHARIA DE CALCULOS E PROJETOS LTDA ME  E010090373 
COMPANHIA DE ARREND MERC RCI BRASIL    E010093069 
DEBORA LOPES DE MIRANDA PENHA     F430252774 
JOANA MURARE DOS SANTOS     F430249685  
JUCELIA MACHADO DOS SANTOS     E010097543  
MARIO XAVIER DA SILVA      E010088508  
PUGLIESI E OLIVEIRA BLOCOS LTDA     F430253880  
   
Lote P 
 
ANTONIO CALORS MALOSTE     E010044248 
BRUNO HENRIQUE MARGUTTI     E010077705 
CICERO LOURENCO      E010073376 
DARIO GERONCIO DE OLIVEIRA     F430248234 
FABIANA LUISA DOS SANTOS FUGGI     E010062275 
GABRIEL BEMBER ROCHA      E010077634 
GILSON APARECIDO DE TONI     E010076548 
HENRIQUE JULIARI FONSECA     F430248706 
IRACI DOS SANTOS SILVA      F430249792 
LUIZ CARLOS PIOVESAN      P010077902 
MAGNOLIA CUBS GESTAO EMPRESARIAL DE PROPRIEDADE COMP EIRELI E010078153 
MAGNOLIA CUBS GESTAO EMPRESARIAL DE PROPRIEDADE COMP EIRELI E010076198 
MAGNOLIA CUBS GESTAO EMPRESARIAL DE PROPRIEDADE COMP EIRELI E010078202 
MAGNOLIA CUBS GESTAO EMPRESARIAL DE PROPRIEDADE COMP EIRELI E010078853  
MARIA CELINA CHIES DOS SANTOS     E010076031 
MARIA IRACI SANTOS DE OLIVEIRA     E010074319  
NEIDE RODRIGUES DE PAULA     E010077985 
NEIDE RODRIGUES DE PAULA     E010077986 
POWERED SUPERCARS COMERCIO DO VESTUARIO   E010074771 
VILIANDER LUIS DA COSTA      E010060593 
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NOME                                                                                           AIT – N º: 
 
Lote A 
 
BARBARA JUNQUEIRA DE SOUZA     E010097596 
BARBARA JUNQUEIRA DE SOUZA     E010097666 
BARBI ENGENHARIA DE CALCULOS E PROJETOS LTDA ME  E010090373 
COMPANHIA DE ARREND MERC RCI BRASIL    E010093069 
DEBORA LOPES DE MIRANDA PENHA     F430252774 
JOANA MURARE DOS SANTOS     F430249685  
JUCELIA MACHADO DOS SANTOS     E010097543  
MARIO XAVIER DA SILVA      E010088508  
PUGLIESI E OLIVEIRA BLOCOS LTDA     F430253880  
   
Lote P 
 
ANTONIO CALORS MALOSTE     E010044248 
BRUNO HENRIQUE MARGUTTI     E010077705 
CICERO LOURENCO      E010073376 
DARIO GERONCIO DE OLIVEIRA     F430248234 
FABIANA LUISA DOS SANTOS FUGGI     E010062275 
GABRIEL BEMBER ROCHA      E010077634 
GILSON APARECIDO DE TONI     E010076548 
HENRIQUE JULIARI FONSECA     F430248706 
IRACI DOS SANTOS SILVA      F430249792 
LUIZ CARLOS PIOVESAN      P010077902 
MAGNOLIA CUBS GESTAO EMPRESARIAL DE PROPRIEDADE COMP EIRELI E010078153 
MAGNOLIA CUBS GESTAO EMPRESARIAL DE PROPRIEDADE COMP EIRELI E010076198 
MAGNOLIA CUBS GESTAO EMPRESARIAL DE PROPRIEDADE COMP EIRELI E010078202 
MAGNOLIA CUBS GESTAO EMPRESARIAL DE PROPRIEDADE COMP EIRELI E010078853  
MARIA CELINA CHIES DOS SANTOS     E010076031 
MARIA IRACI SANTOS DE OLIVEIRA     E010074319  
NEIDE RODRIGUES DE PAULA     E010077985 
NEIDE RODRIGUES DE PAULA     E010077986 
POWERED SUPERCARS COMERCIO DO VESTUARIO   E010074771 
VILIANDER LUIS DA COSTA      E010060593 
 Mais informações, entrar em contato com esta Secretaria, no Setor de Multas na Rua dos Antúrios, nº 301 - bairro Jd. São Pedro.

Americana, 17 de junho de 2019

ENG. ERALDO CAMARGO
Autoridade Municipal de Trânsito 

SECRETARIA DE SAÚDE
  

RESOLUÇÕES

O Plenário Conselho Municipal de Saúde de Americana, na Reunião Ordinária, realizada no dia 24 de abril de 2019, no uso de suas competências 
regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, Lei Municipal nº 
2.524 de 02 de agosto de 1991 e pelo Decreto nº 7039 de 18 de outubro de 2006, encaminha ao Secretário Municipal de Saúde para homologação 
e publicação com execução das resoluções em 20 dias ou a justificativa a este Colegiado.

RESOLVE: PUBLICA AS RESOLUÇÕES:

RESOLUÇÃO CMS Nº 315/2019 - A Comissão de Orçamento deste colegiado tomou conhecimento da Folha de Pagamento da FUSAME referente 
ao mês de Março/2019, aprovando o que está em comum acordo com a lei e as diretrizes do TCE. Constatou que esta folha de pagamento totalizou 
R$ 747.513,85, sendo 29 folhas totalizando de 197 funcionários. 

RESOLUÇÃO CMS Nº 316/2019 - A Comissão de Orçamento deste colegiado tomou conhecimento da Prestação de Contas da Secretaria de Saúde 
referente ao mês de Fevereiro /2019, que ficou à disposição dos conselheiros na sede do COMSAUDE. 

RESOLUÇÃO CMS Nº 317/2019 - A Comissão de Orçamento deste colegiado acusa o recebimento da Folha de Pagamento da Secretaria Municipal 
de Saúde, referente ao mês de Março de 2019 e constatou que a mesma totalizou R$ 5.092.675,00 sendo 164 folhas. 

RESOLUÇÃO CMS Nº 318/2019 - Aprovado o Relatório Final da 8ª Conferência Municipal de Saúde;

RESOLUÇÃO CMS Nº 319/2019 - Aprovado o Cronograma Eleitoral para triênio 2019 -2022;

Americana, 30 de abril de 2019

JOSÉ SEBASTIÃO DE SOUZA CAMPOS 
Presidente do COMSAUDE

JOSE ANTONIO PEREIRA
1º Secretário do COMSAUDE

DR. GLEBERSON R. C. MIANO
Secretário Municipal de Saúde de Americana

 

RESOLUÇÕES

O Plenário Conselho Municipal de Saúde de Americana, na Reunião Ordinária, realizada no dia 29 de maio de 2019, no uso de suas competências 
regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, Lei Municipal nº 
2.524 de 02 de agosto de 1991 e pelo Decreto nº 7039 de 18 de outubro de 2006, encaminha ao Secretário Municipal de Saúde para homologação 
e publicação com execução das resoluções em 20 dias ou a justificativa a este Colegiado.

RESOLVE: PUBLICA AS RESOLUÇÕES:

RESOLUÇÃO CMS Nº 320/2019 - A Comissão de Orçamento deste colegiado tomou conhecimento da Folha de Pagamento da FUSAME referente 
ao mês de Abril/2019, aprovando o que está em comum acordo com a lei e as diretrizes do TCE. Constatou que esta folha de pagamento totalizou 
R$ 733.157,45, sendo 29 folhas e 203 funcionários; 

RESOLUÇÃO CMS Nº 321/2019 - A Comissão de Orçamento deste colegiado tomou conhecimento da Prestação de Contas da Secretaria de Saúde 
referente ao mês de Abril/2019, que ficou à disposição dos conselheiros na sede do COMSAUDE. 

RESOLUÇÃO CMS Nº 322/2019 - A Comissão de Orçamento deste colegiado recebeu a Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde do 
mês de Abril de 2019 e constatou que a mesma totalizou R$ 5.269.403,31 sendo 170 folhas e 1.063 funcionários. 

Americana, 31 de maio de 2019

JOSÉ SEBASTIÃO DE SOUZA CAMPOS 
Presidente do COMSAUDE
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JOSE ANTONIO PEREIRA
1º Secretario do COMSAUDE

DR. GLEBERSON R. C. MIANO
Secretário Municipal de Saúde de Americana

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 
AMERICANA

 

RESOLUÇÃO Nº 01, DE 17 DE JUNHO DE 2019

SARA CRISTIANE PINTO, Superintendente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Americana-AMERIPREV, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 134, § 2º da Lei Municipal nº 5111, de 23 de novembro de 2010, 

RESOLVE: 
Art. 1º A eleição para a escolha dos representantes dos servidores municipais, titulares de cargos efetivos, do Conselho de Administração e do 
Conselho Fiscal do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Americana - AMERIPREV, será nos dias 16, 17 e 18 de setembro 
de 2019. No dia 16 de setembro de 2019 a eleição será realizada noAuditório Villa Americana, 1º andar do Paço Municipal no horário das 09h00 às 
16h00, no dia 17 de setembro de 2019 a eleição será realizada no DAE no horário das 09h00 às 16h00 e no dia 18 de setembro de 2019 a eleição 
será realizada na GAMA das 09h00 às 16h00, observando-se o calendário eleitoral constante do Anexo Único e as disposições desta resolução.
Parágrafo único. Deverão ser eleitos 05 (cinco) servidores estatutários efetivos titulares e 05 (cinco) servidores estatutários efetivos suplentes para 
o Conselho de Administração e 04 (quatro) servidores estatutários efetivos titulares e 04 (quatro) servidores estatutários efetivos suplentes para o 
Conselho Fiscal do AMERIPREV. 
Art. 2º O processo eleitoral para a escolha, pelo funcionalismo, de seus representantes, titulares e suplentes, para compor o Conselho de Adminis-
tração e o Conselho Fiscal do AMERIPREV, será dirigido por uma Comissão Eleitoral composta por 03 (três) servidores municipais que não forem 
candidatos, mediante designação pelo Superintendente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Americana - AMERIPREV.
Art. 3º As inscrições de candidatos ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal ficarão abertas no período de 24 de junho à 31 de julho de 
2019, no horário das 09h00 às 16h00, na sede do AMERIPREV, na Rua Gonçalves Dias, 239, Vila Pavan.
§ 1º Competirá ao Superintendente do Instituto divulgar a abertura das inscrições de candidatos, afixando nas repartições e serviços públicos mu-
nicipais, cartaz que informe o prazo de inscrição de candidatos, os requisitos para as candidaturas e as condições para o exercício do cargo de 
conselheiro.
§ 2º A cada um dos candidatos inscritos será entregue, no ato da inscrição, uma cópia desta resolução.
Art. 4º São requisitos para a candidatura a conselheiro:
I - ter capacidade civil para a prática de todos os atos da vida civil;
II - ser servidor estatutário, com estabilidade no serviço público municipal, se estiver em atividade;
III - não desempenhar cargo de provimento em comissão, quando integrar o colegiado mediante eleição;
IV - não desempenhar cargo eletivo remunerado;
V - escolaridade mínima correspondente a curso completo de ensino médio;
VI - não ter sido processado criminalmente por crime contra o patrimônio público ou privado, e condenado em primeira instância; e
VII - não ocupar cargo de Secretário Municipal ou de direção de autarquia ou fundação municipal.
§ 1º A candidatura é individual.
§2º O servidor poderá se candidatar a membro de apenas um dos colegiados, ficando proibida a candidatura para os dois conselhos.
Art. 5º A eleição dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal será concomitante.
Parágrafo único. O voto será direto, secreto e facultativo. 
Art. 6º Poderão votar:
I - os servidores municipais estatutários, titulares de cargo efetivo, em atividade, vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social- RPPS; e 
II - os servidores inativos.

Parágrafo único. Não poderão votar nem ser eleitos os servidores contratados por prazo determinado e os servidores que ocupam exclusivamente 
cargos de provimento em comissão.
Art. 7º Serão eleitos 05 (cinco) Conselheiros titulares, com mandato de 02 (dois) anos, para integrar o Conselho de Administração. 
Parágrafo único. Serão considerados eleitos os 05 (cinco) servidores mais votados, enquanto o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono e o décimo serão 
considerados suplentes.
Art. 8º Serão eleitos 04 (quatro) Conselheiros titulares, com mandato de 02 (dois) anos, para integrar o Conselho Fiscal.
Parágrafo único. Serão considerados eleitos os 04 (quatro) servidores mais votados, enquanto o quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo serão conside-
rados suplentes.
Art. 9º Cada servidor-eleitor votará em até 05 (cinco) candidatos para o Conselho de Administração e em até 04(quatro) candidatos para o Conselho 
Fiscal.
§ 1º O voto em mais de cinco candidatos para o Conselho Administrativo ou em mais de quatro candidatos para o Conselho Fiscal invalidará o voto 
para o respectivo colegiado.
§ 2º Os votos em branco não serão computados para nenhum efeito.
Art. 10 Os candidatos indicarão, no ato da inscrição, se pretendem concorrer a uma vaga do Conselho de Administração ou a uma vaga do Conselho 
Fiscal, apresentando pessoalmente os seguintes documentos e cumprindo os requisitos abaixo relacionados:
I - cópia da cédula de identidade;
II - cópia de certificado/declaração de conclusão de curso completo de ensino médio ou superior;
II - certidão do órgão de pessoal, que deve ser solicitada mediante protocolo, no Paço Municipal, Autarquias ou Fundação, onde o candidato é servi-
dor, mencionando que a finalidade é para candidatura aos conselhos do Ameriprev, devendo comprovar que o servidor:
a) é titular de cargo efetivo (estatutário);
b) é estável no serviço público;
c) não exerce cargo em comissão;
d) não exerce cargo eletivo remunerado; e
e) não exerce cargo de Secretário Municipal ou de direção em autarquia ou fundação municipal.
Art. 11 Os candidatos poderão apresentar, no ato da inscrição, um currículo pessoal que indique as atividades que já exerceram ou vem exercendo 
e a sua formação educacional.
Art. 12 Será constituída a Comissão Eleitoral, que não poderá ser integrada por cônjuges ou parentes até o segundo grau dos candidatos, mas po-
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derá ser constituída por servidores comissionados.
Parágrafo único. A portaria de nomeação dos membros da Comissão Eleitoral indicará o nome de seu Presidente e de seus membros.
Art. 13 Competirá à Comissão Eleitoral:
I - homologar as inscrições de candidatos;
II - promover entre os servidores-eleitores a distribuição do boletim informativo sobre as eleições com o breve currículo dos candidatos, se houver;
III - fiscalizar a propaganda realizada pelos candidatos ou seus prepostos, aplicando-lhes as penalidades previstas nesta resolução, nos casos de 
infração, assegurada a ampla defesa;
IV - solicitar e obter dos órgãos de pessoal da Prefeitura e suas autarquias e fundações, bem como da Câmara Municipal, as listagens de servidores 
efetivos aptos a votar;
V - divulgar nas repartições o local, dia e horário de votação;
VI - providenciar as cédulas de votação, urna de recepção dos votos e tudo o mais que se fizer necessário para a realização da eleição, inclusive 
para assegurar o sigilo do voto;
VII - realizar a eleição, recepcionando os votos dos servidores;
VIII - apurar os votos logo em seguida do término da votação;
IX - divulgar os resultados da eleição e proclamar os nomes dos eleitos;
X - decidir as impugnações interpostas contra seus atos;
XI - apresentar ao Prefeito o Relatório Geral do Resultado da eleição, e
XII - baixar instruções especiais para a realização da eleição, se forem necessárias.
Art. 14 As inscrições dos candidatos serão encaminhadas à Comissão Eleitoral que as homologará, rejeitando as que não atenderem os requisitos 
previstos no artigo 4º desta resolução.
§ 1º Da homologação e da rejeição de candidaturas caberá impugnação perante a Comissão Eleitoral, por qualquer um dos candidatos, no prazo 
de um dia útil.
§ 2º A impugnação contra qualquer homologação de candidatura será comunicada ao candidato impugnado, em vinte e quatro horas, cabendo de-
fesa no prazo de um dia útil perante a Comissão Eleitoral.
§ 3º Caberá recurso à superintendência do Instituto, no prazo de um dia útil, contra as decisões da Comissão Eleitoral que julgar as impugnações de 
candidaturas rejeitadas e as defesas de candidatos impugnados.
Art. 15 A Comissão Eleitoral poderá reduzir os textos dos currículos apresentados pelos candidatos, além de suprir a falta de currículo de qualquer 
candidato.
Parágrafo único. A divulgação do currículo dos candidatos será feita pelos próprios candidatos e no boletim a que se refere o inciso II do artigo 13.
Art. 16 Os candidatos poderão divulgar suas candidaturas junto aos servidores municipais, às suas próprias expensas.
Art. 17 A divulgação das candidaturas poderá ser feita mediante:
I - contato pessoal com os servidores;
II - confecção e entrega de panfletos aos servidores, bem como a sua fixação em locais que forem autorizados pelos Secretários Municipais, pelos 
Dirigentes de Autarquias e Fundações Municipais e pelo Presidente da Câmara Municipal.
Parágrafo único. A campanha eleitoral nas repartições municipais só poderá ser feita nos dias 11/09, 12/09 e 13/09 de 2019. 
Art. 18 Não será permitido, na divulgação das candidaturas: 
I - a propaganda escrita e conjunta de candidato ao Conselho de Administração com o candidato ao Conselho Fiscal, realizada pelo candidato ou 
qualquer servidor, ou a propaganda de chapas de candidatos;
II - a propaganda eleitoral pelos candidatos por diversos meios daqueles não previstos no artigo 17 desta resolução;
III - a utilização de expedientes difamatórios ou injuriosos na divulgação da candidatura;
IV - o aliciamento de eleitores em favor de qualquer candidato, nas mesas eleitorais, dentro da repartição pública onde elas funcionarem ou na en-
trada do recinto da votação;
V - a utilização de correio eletrônico exclusivo de trabalho para divulgar candidaturas.
§ 1º A realização de propaganda do candidato por outros servidores ou terceiros será de exclusiva responsabilidade do candidato, não podendo este 
alegar ignorância sempre que tais servidores ou terceiros praticarem qualquer infração.
§ 2º A Comissão Eleitoral poderá estabelecer outros critérios, limites e sanções para a propaganda individual dos candidatos, determinar o en-
cerramento da propaganda do candidato que cometer abusos, inclusive quando a natureza ou gravidade da infração não justificar a cassação da 
candidatura.
Art. 19 Será apreendido o material de propaganda eleitoral nos casos das infrações a que se referem os incisos I e II do artigo 18.
Art. 20 Será advertido o candidato ou o preposto do candidato que praticar a infração prevista no inciso IV do artigo 18.
Art. 21 Será cassada a candidatura do candidato que:
I - reincidir na prática de qualquer uma das infrações previstas nos incisos I, II, ou IV do artigo 18; ou
II - praticar a infração prevista no inciso III do artigo 18.
§ 1º A candidatura será cassada inclusive nos casos em que a infração a que se referem os incisos I e II deste artigo forem praticadas por preposto 
do candidato. 
§ 2º A cassação da candidatura poderá ocorrer mesmo depois da realização das eleições, até a data da nomeação dos candidatos eleitos.
Art. 22 Os candidatos poderão afastar-se do exercício de seu cargo, durante os últimos 03 (três) dias úteis que antecedem a realização das eleições, 
sem prejuízo dos vencimentos e vantagens do seu cargo, para os contatos pessoais com o funcionalismo e divulgação de suas candidaturas.
Art. 23 De qualquer decisão da Comissão Eleitoral caberá recurso à Superintendência do Instituto, no prazo de 0l (um) dia útil, contados da data 
da publicação da decisão mediante afixação no quadro de avisos, no saguão de entrada do Paço Municipal ou na sede do AMERIPREV, na Rua 
Gonçalves Dias, 239, Vila Pavan.
Art. 24 A mesa de votação deverá identificar os votantes.
Art. 25 O voto é facultativo.
Art. 26 O funcionário, ao votar, deverá assinar a listagem fornecida pelo órgão de pessoal.
Art. 27 Os candidatos não poderão permanecer nas dependências das sessões eleitorais.
Art. 28 Os candidatos poderão acompanhar a apuração dos votos.
Art. 29 Apurados os votos, ao Presidente da Comissão Eleitoral cumprirá, logo em seguida, divulgar os resultados e proclamar os nomes dos eleitos, 
afixando-os no quadro de avisos da Secretaria Municipal de Administração, do saguão do Paço Municipal e da sede do AMERIPREV.
§ 1º Qualquer candidato poderá impugnar os resultados apurados, no prazo de 01 (um) dia útil, a contar da data da divulgação da apuração dos 
votos.
§ 2º A impugnação a que se refere o parágrafo anterior será decidida pela Superintendência do Instituto, não cabendo recurso dessa decisão. 
Art. 30 Em caso de empate na votação, o desempate será decidido, pela ordem, em favor do funcionário que contar:
I - com maior escolaridade:
II - com maior tempo de serviço público municipal;
III - com maior idade.
Art. 31 São condições para a posse dos candidatos eleitos:
I - apresentar declaração de bens;
II - apresentar certidão negativa criminal que comprove não ter sido processado criminalmente por crime contra o patrimônio público ou privado e 
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condenado em primeira instância.
Parágrafo único. Os candidatos eleitos e os indicados pelo Executivo deverão ser notificados pelo Superintendente do AMERIPREV para apresen-
tarem os documentos a que se refere este artigo, até o dia anterior à data da posse.
Art. 32 O prazo para impugnações e recursos correrá sempre da data da afixação das decisões da Comissão Eleitoral.
Art. 33 A realização da eleição observará o Calendário Eleitoral constante do Anexo Único, que fica fazendo parte integrante desta resolução.
Art. 34 Os candidatos eleitos e indicados, que cumprirem as exigências desta resolução, serão nomeados e empossados pelo Superintendente do 
Instituto.
Art. 35 Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário. 
Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Americana-AMERIPREV, aos 17 de junho de 2019.

SARA CRISTIANE PINTO
SUPERINTENDENTE 

RESOLUÇÃO Nº 01 DE 17 DE JUNHO DE 2019. 
ANEXO ÚNICO
CALENDÁRIO ELEITORAL
ELEIÇÕES PARA COMPOSIÇÃO DOS MEMBROS DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E CONSELHO FISCAL DO AMERIPREV - 2019

Prazo para informação, nas repartições Municipais, do aviso de abertura de inscrições de candidatos aos colegiados do AMERIPREV - ATÉ 21/06             
Portaria de nomeação dos membros da Comissão Eleitoral - ATÉ 21/06
Prazo   para inscrição dos candidatos - 24/06 A 31/07
Homologação das inscrições dos candidatos pela Comissão Eleitoral e sua afixação no quadro de avisos - 01/08
Prazo para impugnações contra a homologação ou rejeição das candidaturas - 02/08
Comunicação das impugnações contra a homologação de candidaturas - 05/08
Prazo para defesa contra as impugnações - 06/08
Decisão da Comissão Eleitoral sobre as impugnações e eventuais defesas e afixação no quadro de aviso - 07/08
Prazo de recurso ao Superintendente - 08/08
Decisão do recurso - 09/08
Campanha eleitoral - 12/08 a 13/09
Liberação dos candidatos para a divulgação intensiva de suas candidaturas - 11/09, 12/09 e 13/09
Distribuição aos servidores do boletim informativo sobre as eleições, com a relação dos candidatos - ATÉ 13/09
Preparação dos locais de votação - 16/09
Eleição - Das 9:00 às l6:00 horas - 16, 17 e 18/09
Apuração dos votos - 19/09
Publicação dos resultados apurados no quadro de avisos - 20/09
Prazo para impugnação dos resultados apurados - 23/09
Decisão das impugnações pelo Diretor Administrativo, fixando no quadro de avisos - 24/09
Publicação do Relatório Geral da Eleição pela Comissão Eleitoral, mediante fixação no quadro de avisos e entrega de cópia ao Prefeito - 25/09
Nomeação, pelo Superintendente, dos conselheiros eleitos e indicados e dos respectivos suplentes - 26/09
Notificação dos Conselheiros titulares, eleitos e indicados, para providenciarem declaração de bens e certidão negativa criminal - 26/09
Entrega pelos Conselheiros a serem empossados no AMERIPREV, das declarações e certidões relativas ao cumprimento dos requisitos para a 
posse - 27/09
Posse, pelo Superintendente, dos conselheiros titulares, eleitos e indicados - 10/10

17 de junho de 2019

SARA CRISTIANE PINTO
SUPERINTENDENTE 

GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA (GAMA)
 
 

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 02/2019
"Estabelece o Termo de Cooperação Técnica entre a Guarda Municipal de Americana-SP e Procuradoria da República no Estado de São Paulo 

- Ministério Público Federal".

COOPERADORES - DAS PARTES
GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA-SP, autarquia pública, com sede na Avenida Bandeirante, nº 2100, bairro Colina, Americana-SP, CEP 13478-
700, inscrita no CNPJ nº 45.781.176/0001-66, neste ato representada pelo Diretor Comandante Senhor Marcos Guilherme.
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO - MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL, Rua Frei Caneca, 1360, Consolação - São Paulo - SP, CEP 01307-002, inscrita no CNPJ nº 26.989.715/0031-28, neste ato representada 
pelo Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo Dr. Thiago Lacerda Nobre.
As partes supra identificadas ajustaram, e por este instrumento celebram um Termo de Cooperação nos termos da Lei Federal 13.022 de 2014, artigo 
12, §1º.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente termo tem por objeto estabelecer a mútua cooperação entre a GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA e a PROCURADORIA DA REPÚ-
BLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO - MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL. Tendo como objeto desta cooperação na realização de atividades de capacitação profissional, conforme abaixo:
COMBATE COM PISTOLA
1. Consciência Situacional;
2. Mentalidade de Combate;
3. Ciclo OODA;
4. Protocolo Wyatt;
5. Loudout;
6. Nomenclatura e Funcionalidade das Peças da Pistola Semi-automática da marca Taurus, modelos PT 58 e 59;
7. Fundamentos de Tiro (Posições de Tiro, Empunhadura, Linha de Visada, Acionamento do Gatilho e Respiração);
8. Non Standart Response;
9. Efeitos Balístico e a Topografia Corporal;
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10. Técnicas de Tiro em Deslocamento;
11. Técnicas de Mudança de Frente e Giros Estacionários;
12. Utilização de Barricadas;
13. Aquisição de Múltiplas Ameaças;
14. Técnicas de Recarga (administrativa, tática e emergencial);
15. Resolução de Panes;
16. Manuseio de Pistola Utilizando Apenas Mão Ativa e Mão Reativa;
17. Efeitos Fisiológicos do Combate em Baixa Luminosidade;
18. Fundamentos e Princípios do Combate em Baixa Luminosidade;
19. Técnicas de Utilização da Pistola com Lanterna.
CARGA HORÁRIA:  14 horas.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTÍCIPES
I -  Compete a GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA, por meio da  ACADEMIA DA GUARDA
MUNICIPAL  (Lei Municipal 6.178 de 2018), nestes termos, cooperar tecnicamente na capacitação dos AGENTES DE SEGURANÇA INSTITUCIO-
NAL DO MPF.
II -  Compete à PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO - MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL nestes termos, cooperar na autorização dos Agentes de Segurança Institucional à frequentar a capacitação específi ca.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA EXECUÇÃO
As atividades decorrentes do presente Termo serão executadas fi elmente pelos partícipes de acordo com as cláusulas, respondendo cada um pelas 
consequências de sua inexecução total ou parcial.
CLÁUSULA QUARTA - DO ÔNUS
Não há desprendimentos de recursos fi nanceiros no que se refere à pecúnia.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência do presente termo se encerrará após o término e emissão do certifi cado do curso. E, por estarem assim, justas e acordadas, 
fi rmam este termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, comprometendo-se a cumprir e fazer cumprir, por si e por seus sucessores, em juízo ou 
fora dele, tão fi elmente como nele se contém, para que se produzam os devidos e legais efeitos.

 Americana, 17 de junho de 2019 

 MARCOS GUILHERME 
 DIRETOR - COMANDANTE 

 THIAGO LACERDA NOBRE 
 Procurador-Chefe da Procuradoria da República em SP 

 FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE AMERICANA 
   

 AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 

 Pregão Presencial nº 24/2019 (Proc. Adm. nº 000.762/2019).
Objeto: Prestação de Serviço para Realização de Exames de Ecodoppler Cardiológico, Vascular e Carótidas.
Entrega da documentação, das propostas e início do credenciamento dos interessados às 09h00 do dia 03 de julho (quarta-feira) de 2019, no audi-
tório da FUSAME, na Avenida da Saúde, nº 415, Jd. Nossa Senhora de Fátima, Americana/SP - entrada da Administração/Diretoria. O Edital poderá 
ser adquirido gratuitamente no site da FUSAME (www.fusame.com.br). Demais informações pelo telefone (19) 3471-6750 - Ramal 301.

Americana, 17 de junho de 2019 

 SIDNEI DE ANDRADE 
 Pregoeiro da FUSAME 

Prefeitura de Americana
SAC 3475-9024
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