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   SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO 
   

 Unidade de direitos HUManos 
 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE AMERICANA 

 EDITAL CMDCA N° 107/2019 

A Comissão Especial Eleitoral do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Americana, prevista do Art. 4º. da Resolução 
CMDCA 120/2019, que regulamentou o Processo de Escolha dos membros para o 9º Conselho Tutelar de Americana, torna público o  GABARITO 
OFICIAL , após recurso,  da Prova Escrita realizada em 30 de junho de 2019 no CIEP Prof. Magali M. M. Rossetti. 
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 Americana, 04 de julho de 2019 

 ANTONIO DIAS DA FONSECA 
 Presidente da Comissão Especial Eleitoral 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE AMERICANA 
 EDITAL CMDCA Nº 108/2019 

A Comissão Especial Eleitoral do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Americana, prevista do Art. 4º. da Resolução 
CMDCA 120/2019, que regulamentou o Processo de Escolha dos membros para o 9º Conselho Tutelar de Americana, torna público o resultado da 
Prova Escrita realizada em 30 de junho de 2019 no CIEP Prof. Magali M. M. Rossetti. 

Art. 1º - Informamos abaixo o resultado da Prova Escrita referente o processo de escolha para o Conselho Tutelar de Americana:

PROTOCOLO R.G. Nº PORTUGUÊS DISSERT. CONHEC. 
ESPECIF. TOTAL RESULTADO 

35.177/2019 13.762.556-X 12,50 3,50 20,00 36,00 APROVADO 

35.182/2019 25.748.776-1 10,00 5,00 15,00 30,00 APROVADO 

36.088/2019 28.713.429-5 20,00 6,50 18,00 44,50 APROVADO 

37.855/2019 59.346.732-2 20,00 3,00 12,00 35,00 REPROVADO 

37.958/2019 44.385.355-1 15,00 3,50 18,00 36,50 APROVADO 

38.329/2019 19.242.378-2 17,50 6,50 21,00 45,00 APROVADO 

38.411/2019 20.862.981-6 12,50 3,50 17,00 33,00 APROVADO 

38.829/2019 15.440.780-X 12,50 7,00 18,00 37,50 APROVADO 

39.044/2019 38.685.470-1 17,50 6,00 16,00 39,50 APROVADO 

39.263/2019 14.279.623-2 17,50 7,00 19,00 43,50 APROVADO 

39.502/2019 23.004.267-3 12,50 3,00 11,00 26,50 REPROVADO 

39.548/2019 20.377.276-3 15,00 4,50 15,00 34,50 APROVADO 

39.576/2019 46.605.173-6 10,00 6,50 17,00 33,50 APROVADO 

39.614/2019 36.742.869-6 10,00 3,00 14,00 27,00 REPROVADO 

39.700/2019 21.204.605-6 15,00 7,00 16,00 38,00 APROVADO 

39.920/2019 48.853.058.1 12,50 6,50 16,00 35,00 APROVADO 

39.961/2019 25.902.847-2 7,50 5,50 18,00 31,00 REPROVADA 

39.969/2019 23.677.734-8 20,00 5,50 17,00 42,50 APROVADO 

40.067/2019 55.570.699-0 10,00 3,00 8,00 21,00 REPROVADO 

40.081/2019 9.800.427-X 10,00 6,00 18,00 34,00 APROVADO 

40.082/2019 45.307.120-X 20,00 6,50 19,00 45,50 APROVADO 

40.124/2019 16.392.258-5 7,50 4,00 13,00 24,50 REPROVADO 

40.142/2019 17.935.500-4 15,00 5,50 13,00 33,50 REPROVADO 

40.157/2019 25.508.232-0 10,00 5,50 17,00 32,50 APROVADO 

40.160/2019 18.671.484-1 10,00 5,00 14,00 29,00 REPROVADO 

40.206/2019 47.326.075-X 15,00 5,50 19,00 39,50 APROVADO 

40.207/2019 23.872.330-8 15,00 5,50 10,00 30,50 REPROVADO 

40.216/2019 45.171.799.5 12,50 2,50 15,00 30,00 APROVADO 
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PROTOCOLO R.G. Nº PORTUGUÊS DISSERT. CONHEC. 
ESPECIF. TOTAL RESULTADO 

35.177/2019 13.762.556-X 12,50 3,50 20,00 36,00 APROVADO 

35.182/2019 25.748.776-1 10,00 5,00 15,00 30,00 APROVADO 

36.088/2019 28.713.429-5 20,00 6,50 18,00 44,50 APROVADO 

37.855/2019 59.346.732-2 20,00 3,00 12,00 35,00 REPROVADO 

37.958/2019 44.385.355-1 15,00 3,50 18,00 36,50 APROVADO 

38.329/2019 19.242.378-2 17,50 6,50 21,00 45,00 APROVADO 

38.411/2019 20.862.981-6 12,50 3,50 17,00 33,00 APROVADO 

38.829/2019 15.440.780-X 12,50 7,00 18,00 37,50 APROVADO 

39.044/2019 38.685.470-1 17,50 6,00 16,00 39,50 APROVADO 

39.263/2019 14.279.623-2 17,50 7,00 19,00 43,50 APROVADO 

39.502/2019 23.004.267-3 12,50 3,00 11,00 26,50 REPROVADO 

39.548/2019 20.377.276-3 15,00 4,50 15,00 34,50 APROVADO 

39.576/2019 46.605.173-6 10,00 6,50 17,00 33,50 APROVADO 

39.614/2019 36.742.869-6 10,00 3,00 14,00 27,00 REPROVADO 

39.700/2019 21.204.605-6 15,00 7,00 16,00 38,00 APROVADO 

39.920/2019 48.853.058.1 12,50 6,50 16,00 35,00 APROVADO 

39.961/2019 25.902.847-2 7,50 5,50 18,00 31,00 REPROVADA 

39.969/2019 23.677.734-8 20,00 5,50 17,00 42,50 APROVADO 

40.067/2019 55.570.699-0 10,00 3,00 8,00 21,00 REPROVADO 

40.081/2019 9.800.427-X 10,00 6,00 18,00 34,00 APROVADO 

40.082/2019 45.307.120-X 20,00 6,50 19,00 45,50 APROVADO 

40.124/2019 16.392.258-5 7,50 4,00 13,00 24,50 REPROVADO 

40.142/2019 17.935.500-4 15,00 5,50 13,00 33,50 REPROVADO 

40.157/2019 25.508.232-0 10,00 5,50 17,00 32,50 APROVADO 

40.160/2019 18.671.484-1 10,00 5,00 14,00 29,00 REPROVADO 

40.206/2019 47.326.075-X 15,00 5,50 19,00 39,50 APROVADO 

40.207/2019 23.872.330-8 15,00 5,50 10,00 30,50 REPROVADO 

40.216/2019 45.171.799.5 12,50 2,50 15,00 30,00 APROVADO 

 
Art. 2°- O prazo para interposição de recurso será de 02 (dias) úteis, tendo como termo inicial o primeiro dia útil subsequente à publicação deste 
Edital no Diário Oficial da Prefeitura de Americana.

Art. 3°- Os recursos deverão ser redigidos conforme modelo do ANEXO V do EDITAL CMDCA Nº. 100/2019, com a síntese das razões que motiva-
ram a solicitação do recurso, bem como a apresentação de documentos com finalidade de comprovar as razões do recurso.

Art. 4º- Os recursos deverão ser protocolados no setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Americana, situada à Av. Brasil, 85 - Centro - Ameri-
cana, das 09:00 às 16:00 horas, aos cuidados da Comissão do Especial Eleitoral. O protocolo do recurso deverá ser feito pessoalmente ou por meio 
de procuração simples, a qual deverá ser anexada ao recurso. 

Art. 5º- Será INDEFERIDO os recursos protocolados fora do período estabelecido, bem como os que forem encaminhados por outros meios que não 
seja o protocolo presencial (Não serão aceitos recursos enviados por meio de carta, correio, e-mail, fax, telefone, etc).

Art. 6º-Havendo recursos protocolados tempestivamente e sendo acatado pela Comissão, o resultado poderá sofrer alterações, gerando nova pu-
blicação.

Art. 7°- A Comissão Especial Eleitoralconstitui a última instância para recurso nesse Processo de Seleção, sendo soberana em suas decisões, razão 
pela qual não caberão recursos adicionais.

Art. 8°- O calendário da avaliação psicológica será informado através de Edital específico.
Americana, 05 de julho de 2019

ANTONIO DIAS DA FONSECA
Presidente da Comissão Especial Eleitoral

 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE AMERICANA
EDITAL CMDCA Nº 109/2019

A Comissão Especial Eleitoral do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Americana, prevista do Art. 4º. da Resolução 
CMDCA 120/2019, que regulamentou o Processo de Escolha dos membros para o 9º Conselho Tutelar de Americana, convoca os(as) candidatos(as) 
aprovados(as) para Avaliação Psicológica. 

Art. 1°- Ficam os(as) candidatos(as) aprovados(as) na Prova Escrita e aqueles(as) que eventualmente tenham recursos pendentes de julgamento, 
convocados para participarem da Avaliação Psicológica, obrigatória, prevista no Artigo 12 da Resolução CMDCA n° 120/2019, a ser realizada nas 
dependências da OSC DIACONIA SÃO JUDAS TADEU - CCPA, localizada na Avenida Armando Sales de Oliveira nº. 730 - Jardim Ipiranga, confor-
me calendário abaixo:

Dia 15/07/2019 (segunda-feira) - das 08h às 12h - Aplicação coletiva de testes psicológicos.
Dia 16/07/2019 (terça-feira) - 08h às 17h - Entrevistas individuais conforme escala a ser divulgada no dia da aplicação coletiva dos testes psicoló-
gicos. 

Art. 2º- O(a) candidato(a) deverá comparecer ao local designado para a realização da Avaliação Psicológica no horário marcado, munido obrigato-
riamente de um documento original de identificação com fotografia e do protocolo de inscrição, caneta esferográfica azul forte.
§ 1°- É de responsabilidade exclusiva do(a) candidato(a) a identificação correta do local de realização da avaliação psicológica e o comparecimento 
no horário determinado, devendo acompanhar a publicação deste Edital pela imprensa escrita. Outros meios de convocação não possuem caráter 
oficial, pois são apenas informativos.
§ 2º - Após o horário determinado para o início da Avaliação Psicológica, não será permitida, sob qualquer hipótese ou pretexto, a entrada de 
candidatos(as) atrasados(as), SEJA QUAL FOR O MOTIVO.
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§ 3º - Em hipótese alguma, a Avaliação Psicológica poderá ser realizada em local diferente do determina por este Edital.

§ 4º - Não haverá segunda chamada para a Avaliação Psicológica, não importando o motivo alegado e a ausência do(a) candidato(a) acarretará a 
eliminação do processo de escolha.

§ 5º - Não será permitido ao(a) candidato(a) adentrar ou permanecer nos locais da Avaliação Psicológica portando qualquer tipo de arma, bem como 
a utilização de aparelhos eletrônicos (calculadoras, bips/pagers, telefones celulares, relógios do tipo data-bank, walkmans, MP3 players, fones de 
ouvido, agendas eletrônicas, notebooks, palmtops ou qualquer outro tipo de computador portátil, receptores ou gravadores). Caso o(a) candidato(a) 
esteja portando qualquer um destes aparelhos, o(a) mesmo(a) deverá permanecer TOTALMENTE DESLIGADO após sua entrada no local da Ava-
liação Psicológica. Os(as) candidatos(as) ficam também proibidos(as) de adentrarem as salas de prova usando boné, chapéu, gorro, óculos de sol/
escuro ou fone de ouvido, bem como usá-los durante a realização da Avaliação Psicológica. O descumprimento das determinações aqui descritas 
será caracterizado como tentativa de fraude e implicará na eliminação do(a) candidato(a) deste Processo de Seleção

Art. 3º- A Avaliação Psicológica será de caráter ELIMINATÓRIO, e o(a) candidato(a) será considerado(a) habilitado(a) para concorrer ao pleito elei-
toral se for considerado(a) APTO(A) para a função de Conselho Tutelar.

Art. 4º-A Avaliação Psicológica será efetuada por empresa especializada contratada pela Prefeitura Municipal de Americana, e será realizada de 
acordo com os critérios previsto no Artigo 10 do EDITAL CMDCA Nº. 100/2019.

Americana, 05 de julho de 2019

ANTONIO DIAS DA FONSECA
Presidente da Comissão Especial Eleitoral

 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE AMERICANA
EDITAL CMDCA Nº. 105/2019

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Americana - CMDCA, de acordo com o previsto no Artigo 15 da Resolução 
CMDCA Nº. 119/2019, de 26 de fevereiro de 2019, que dispõe sobre publicação das decisões em relação ao registro e inscrição dos programas das 
Organizações da Sociedade Civil (OSCs) junto a esse Conselho, reunido no dia 25 de junho de 2019, no Auditório Dr. Carlos Fonseca - Câmara 
Municipal de Americana, localizada à Praça Divino Salvador - nº. 05, Bairro: Girassol, RESOLVE: 

Art. 1º-Ficam aprovados os pedidos de reavaliação dos registros e dos programas desenvolvidos pelas Organizações da Sociedade Civil (OSCs) 
abaixo relacionadas, ficando aprovado até 30 DE JUNHO DE 2023 o registro e a inscrição dos seus programas, de acordo com o previsto no § 3º do 
Art. 1º. da RESOLUÇÃO CMDCA Nº. 119/2019:

ORD. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL NÚMERO 
REGISTRO 

01 

 
ASSOCIAÇÃO AMERICANENSE DE ACOLHIMENTO – AAMA 

 
Serviço: Acolhimento Institucional na modalidade Abrigo Institucional para crianças e adolescentes. 
Regime de Atendimento: Acolhimento Institucional. 

02/1993-P04 

02 

 
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E EQUOTERAPIA DE AMERICANA – AEQUOTAM 

 
1. Serviço: Proteção Social Básica no domicilio para pessoas com deficiência e idosos em todo o 

território do município. 
Regime de Atendimento: Orientação e apoio sócio familiar.  
 

080/2007-P01 

 
2. Programa: Atendimento em Equoterapia. 
Regime de Atendimento: Apoio socioeducativo em meio aberto  

080/2007–P02 
 

03 

 
ASSSOCIAÇÃO DOS DIABÉTICOS DE AMERICANA – ADAM 

 
Programa: Assistência, educação e orientação para pessoas com diabetes e seus familiares. 
Regime de atendimento: Orientação e apoio sócio familiar  
 

069/2003–P01 

04 

 
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AMERICANA – APAE 

 
1. Serviço: Assistência Social-Programa de Habilitação e Reabilitação para pessoa com deficiência 

(intelectual e/ou múltiplas). 
Regime de Atendimento: Orientação e apoio sócio familiar 
  

004/1993-P01 
 

 
2. Programa: Escola de Educação Especial.  
3. Programa: De Saúde, de Habilitação e Reabilitação. 
4. Programa: Mercado de trabalho/Emprego Apoiado 
Regime de Atendimento: Apoio socioeducativo em meio aberto  
 

004/1993-P02 
 

05 

 
ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA LAR DA MÃE ESPERANÇA 

 
Serviço: Acolhimento Institucional para mulheres em situação de violência e seus filhos de 0 a 17 
anos. 
Regime de Atendimento: Acolhimento Institucional. 
 

202/1997–P04 

06 

 
INSTITUTO SALESIANO DOM BOSCO – CASA DE DOM BOSCO 

 
Serviço: Convivência e Fortalecimento de Vínculos (CRAS Vila Mathiensen) 
Regime de Atendimento: Orientação e apoio sócio familiar. 

013/1993–P01 
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ORD. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL NÚMERO 
REGISTRO 

01 

 
ASSOCIAÇÃO AMERICANENSE DE ACOLHIMENTO – AAMA 

 
Serviço: Acolhimento Institucional na modalidade Abrigo Institucional para crianças e adolescentes. 
Regime de Atendimento: Acolhimento Institucional. 

02/1993-P04 

02 

 
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E EQUOTERAPIA DE AMERICANA – AEQUOTAM 

 
1. Serviço: Proteção Social Básica no domicilio para pessoas com deficiência e idosos em todo o 

território do município. 
Regime de Atendimento: Orientação e apoio sócio familiar.  
 

080/2007-P01 

 
2. Programa: Atendimento em Equoterapia. 
Regime de Atendimento: Apoio socioeducativo em meio aberto  

080/2007–P02 
 

03 

 
ASSSOCIAÇÃO DOS DIABÉTICOS DE AMERICANA – ADAM 

 
Programa: Assistência, educação e orientação para pessoas com diabetes e seus familiares. 
Regime de atendimento: Orientação e apoio sócio familiar  
 

069/2003–P01 

04 

 
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AMERICANA – APAE 

 
1. Serviço: Assistência Social-Programa de Habilitação e Reabilitação para pessoa com deficiência 

(intelectual e/ou múltiplas). 
Regime de Atendimento: Orientação e apoio sócio familiar 
  

004/1993-P01 
 

 
2. Programa: Escola de Educação Especial.  
3. Programa: De Saúde, de Habilitação e Reabilitação. 
4. Programa: Mercado de trabalho/Emprego Apoiado 
Regime de Atendimento: Apoio socioeducativo em meio aberto  
 

004/1993-P02 
 

05 

 
ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA LAR DA MÃE ESPERANÇA 

 
Serviço: Acolhimento Institucional para mulheres em situação de violência e seus filhos de 0 a 17 
anos. 
Regime de Atendimento: Acolhimento Institucional. 
 

202/1997–P04 

06 

 
INSTITUTO SALESIANO DOM BOSCO – CASA DE DOM BOSCO 

 
Serviço: Convivência e Fortalecimento de Vínculos (CRAS Vila Mathiensen) 
Regime de Atendimento: Orientação e apoio sócio familiar. 

013/1993–P01 

 

07 

 
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA – CIEE 

 
Programa: Aprendiz Legal – CIEE 
Regime de Atendimento: Apoio socioeducativo em meio aberto. 
 

077/2006-P02 

08 

 
CPC - CENTRO DE PROMOÇÃO À CIDADANIA DA PESSOA 

 COM DEFICIÊNCIA VISUAL 
 

Programa: Habilitação e Reabilitação da Pessoa com Deficiência Visual 
Regime de Atendimento: Orientação e apoio familiar  
 

037/1995–P01 

 
09 
 
 

 
CLUBE INFANTO JUVENIL DE ORIENTAÇÃO PROGRESSIVA – CIJOP 

 
Programa: Desenvolvendo Talentos 
Regime de Atendimento: Apoio socioeducativo em meio aberto. 

 

 
010/1993-P02 

 

 
10 
 

 
CRUZADA DAS SENHORAS CATÓLICAS – DISPENSÁRIO SANTO ANTONIO 

  
Serviço: Convivência e Fortalecimento de Vínculos. (CRAS Guanabara e CRAS Jardim Nossa 
Senhora Aparecida) 
Regime de Atendimento: Orientação e apoio sócio familiar.  

 

 
079/2006-P01 

 

 
 
 

11 
 
 
 

 
DIACONIA SÃO JUDAS TADEU – CCPA 

 
1. Serviço: Convivência e Fortalecimento de Vínculos (CRAS São Jerônimo) 
Regime de Atendimento: Orientação e apoio sócio familiar. 
 

 
 

052/1999–P01 
 
 
 

 
2. Programa: Centro de Capacitação Profissional do Adolescente (CCPA) - Programa de 
Promoção da Integração ao Mercado de Trabalho  
Regime de Atendimento: Apoio socioeducativo em meio aberto.  
 

052/1999-P02 

12 

 
 COASSEJE – CASA DE ORIENTAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 SEAREIROS DE JESUS 
  

1. Programa: Grupo de Apoio à Adoção e Apadrinhamento Afetivo. 
Regime de Atendimento: Colocação Familiar. 
 

 
036/1994–P03 

 
 

 
2. Serviço: Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes na modalidade Casa Lar. 
Regime de Atendimento: Acolhimento Institucional. 

 
036/1994-P04 

13 

 
LEGIÃO DA BOA VONTADE – LBV 

 
Programa: Integração ao Mundo do Trabalho (PIMT) 
Regime de Atendimento: Apoio socioeducativo em meio aberto. 
 

 
 

031/1995–P02 
 

14 

 
SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO MULTIDISCIPLINAR PARA ADOLESCENTES DE AMERICANA- 

SOMA 
 

1. Serviço: Convivência e Fortalecimento de Vínculos (CRAS São Manoel). 
Regime de Atendimento: Orientação e apoio sócio familiar. 

 
 

020/1993–P01 
 
 

 
2. Programa: Aprendizagem: Formação Técnico profissional metódica em serviços administrativos para 
adolescentes. 
3. Programa: Estágio Educativo Supervisionado de Ensino Médio para adolescentes. 
Regime de Atendimento: Apoio socioeducativo em meio. 

020/1993–P02 

 

15 

 
SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA- SESPA 

 
 Serviço: Convivência e Fortalecimento de Vínculos (CRAS Vila Mathiensen) 
Regime de Atendimento: Orientação e apoio sócio familiar.  
 

 
 

021/1993–P01 
 

16 

 
RASC – REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIOEDUCACIONAL CRISTÃ 

 
Programa: Programa Educando para a Vida. 
Regime de Atendimento: Apoio socioeducativo em meio aberto. 
 

 
 

120/2013-P01 
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15 

 
SERVIÇO SOCIAL PRESBITERIANO DE AMERICANA- SESPA 

 
 Serviço: Convivência e Fortalecimento de Vínculos (CRAS Vila Mathiensen) 
Regime de Atendimento: Orientação e apoio sócio familiar.  
 

 
 

021/1993–P01 
 

16 

 
RASC – REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIOEDUCACIONAL CRISTÃ 

 
Programa: Programa Educando para a Vida. 
Regime de Atendimento: Apoio socioeducativo em meio aberto. 
 

 
 

120/2013-P01 

 
Art. 2º- Ficam aprovados os pedidos de registro inicial e de inscrição dos programas desenvolvidos pelas Organizações da Sociedade Civil (OSCs) 
abaixo relacionadas, ficando aprovado até 30 DE DEZEMBRO DE 2019 o registro e a inscrição dos seus programas, de acordo com o previsto no § 
3º do Art. 5º da na RESOLUÇÃO CMDCA Nº. 119/2019:

ORD. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL NÚMERO 
REGISTRO 

01 

 
ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA – APAM 

 
1. Serviço: Convivência e Fortalecimento de Vínculos (CRAS Praia Azul). 

Regime de Atendimento: Orientação e apoio sócio familiar. 
 

026/1994-P01 
 

 
2. Serviço: Acolhimento em Família Acolhedora 

Regime de Atendimento: Acolhimento Familiar 
 

026/1994-P03 
 

02 

 
COLORADO ESPORTE CLUBE 

 
Programa: Família Colorado 
Regime de Atendimento: Apoio socioeducativo em meio.  
 

127/2019–P02 

03 

 
SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO MULTIDISCIPLINAR PARA ADOLESCENTES DE AMERICANA- SOMA 

 
Programa: Iniciação Profissional para Adolescentes 
Regime de Atendimento: Apoio socioeducativo em meio aberto  
 

020/1993–P02 

 
Art. 3º- Ficam aprovados os pedidos de inscrição dos programas desenvolvidos pelas Organizações Governamentais abaixo relacionadas, ficando 
aprovado até 30 DE JUNHO DE 2023 a inscrição dos seus programas, de acordo com o previsto no § 3º do Artigo 1º da RESOLUÇÃO CMDCA Nº. 
119/2019:

ORD. ORGANIZAÇÃO GOVERNAMENTAL NÚMERO 
REGISTRO 

01 

 
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO/ CREAS – CENTRO DE 

REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

1. Serviço: Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos-PAEFI  
Regime de Atendimento: Orientação e apoio sócio familiar. 
 

112/2011-P01 

 
2. Serviço: Proteção Social à Adolescentes em cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade 

Assistida (LA). 
Regime de Atendimento: Liberdade Assistida. 
 

92/2011-P05 

 
3. Serviço: Proteção Social à Adolescentes em cumprimento de Medida Socioeducativa de Prestação 

de Serviços à Comunidade (PSC) 
Regime de Atendimento: Prestação de Serviço à Comunidade. 
 

92/2011-P08 

02 

 
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO/CRAS – CENTROS 

 DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

Programa/Serviço: Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) – CRAS Vila 
Mathiensem, CRAS Praia Azul, CRAS Jardim Nossa Senhora Aparecida, CRAS São Jerônimo, CRAS 
Guanabara e CRAS São Manoel. 
Regime de Atendimento: Orientação e apoio sócio familiar. 

 

114/2011-P01 

 Art. 4º- Fica cancelado o registro das Organizações da Sociedade Civil (OSCs) abaixo descritas, tendo em vista que deixaram de desenvolver pro-
gramas de atendimento a crianças e adolescentes, sujeitos a inscrição junto a esse Conselho:

ORD. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL NÚMERO 
REGISTRO 

01 

 
CENTRO ESPÍRITA SEAREIROS DE JESUS 

 
Programa: Atendimento a crianças e adolescentes através da cultura, educação complementar e 
saúde. 
Regime de Atendimento: Apoio socioeducativo em meio aberto. 
 

085/2007–P02 

02 

 
VILA SÃO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA 

 
Serviço: Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes e suas famílias. 
Regime de Atendimento: Orientação e apoio sócio familiar. 
 

123/2014-P01 
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ORD. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL NÚMERO 
REGISTRO 

01 

 
CENTRO ESPÍRITA SEAREIROS DE JESUS 

 
Programa: Atendimento a crianças e adolescentes através da cultura, educação complementar e 
saúde. 
Regime de Atendimento: Apoio socioeducativo em meio aberto. 
 

085/2007–P02 

02 

 
VILA SÃO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA 

 
Serviço: Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes e suas famílias. 
Regime de Atendimento: Orientação e apoio sócio familiar. 
 

123/2014-P01 

 Art. 5º- As Inscrições dos Programas e Serviços estão sujeitos a reavaliação a cada 2 (dois) anos.
Art. 6º- Este Edital entra em vigor na data de sua aprovação, revogadas as disposições em contrário.

Americana, 25 de junho de 2019

ANTONIO DIAS DA FONSECA
Presidente do CMDCA

 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE AMERICANA
CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERSETORIAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO - 

DIA 10/07/2019

O Presidente da Comissão Intersetorial do Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo (CI-SIMASE) do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente (CMDCA), no uso das suas atribuições, convoca os membros da Comissão, para a Reunião Ordinária a ser realizada no 
dia 10 de julho de 2019 (quarta-feira), às 09h00min, na Sala de Reuniões Décio Vitta da Câmara Municipal de Americana, sito à Praça Divino 
Salvador, nº. 05 - Bairro: Girassol (Térreo); para apreciação da seguinte PAUTA DO DIA: 

I. Abertura; 
II. Justificativas das ausências;
III. Aprovação da Ata da reunião anterior; 
IV. Ações pactuadas a cada secretaria;
V. Parceria com a Associação Abadá Capoeira Educacional Cultural e Saúde de Americana,
VI. Informes Gerais
VII. Encerramento.

Americana, 05 de julho de 2019

ANTONIO DIAS DA FONSECA
Presidente da CI-SIMASE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 

PORTARIA Nº 9.746, DE 3 DE JULHO DE 2019

"Que desliga e exonera servidores públicos municipais."

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

Considerando o que consta na Lei nº 5.110, de 23 de novembro de 2010 e suas alterações,

R E S O L V E :

I - Desligar, conforme portaria AMERIPREV nº 13, de 4 de junho de 2019, o servidor VENERANDO POSTIGO, matrícula 909669, do cargo efetivo 
de AJUDANTE GERAL, em decorrência de aposentadoria por invalidez, na data de 2 de junho de 2019.

II - Exonerar, a pedido, conforme o protocolo nº 49.540/2019, a servidora SUZANA PATURY PENIDO SALLES, matrícula 16392, do cargo efetivo de 
MED.PLANT.ANEST II, em 24 de junho de 2019. 

III - Exonerar, a pedido, conforme o protocolo nº 46.528/2019, a servidora VANESSA NASCIMENTO DIAS DE SOUZA, matrícula 15301, do cargo 
efetivo de TECNICO ENFERMAGEM, em 1º de junho de 2019. 

IV - Estabelecer que esta portaria entre em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de ocorrência dos fatos, revogadas as 
disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 3 de julho 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 9.743, DE 3 DE JULHO DE 2019.

"Que revoga e designa em confiança servidores públicos municipais concursados."

Omar Najar,Prefeito Municipal de Americana, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,
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R E S O L V E :

I - Designar em confiança servidores públicos municipais concursados, conforme Anexo I, a partir de 1º de julho de 2019.

II - Revogar a designação em confiança do servidor público municipal concursado, ESTEVÃO LUIS CARDOSO PAVAN, matrícula 13094, retornando 
ao cargo de origem a partir de 3 de julho de 2019.

III - Estabelecer que esta portaria entre em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de ocorrência dos fatos, revogadas as 
disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 3 de julho de 2019.

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.

 

 
 

Prefe itura Municipal de  Americana 
Estado de  São Paulo 

 
 
  
    SECRETARIA DE 

              ADMINISTRAÇÃO 
 

(Portaria 9.743/2019 - Página 2/2) 

 

Avenida Brasil,nº 85 – Centro – Tel. (19) 3475.9030 

CEP – 13465-901 – Americana- SP – e-mail: administração@americana.sp.gov.gov.br 

 

 

 

 

 

 

PORTARIA Nº 9.743, DE 3 DE JULHO DE 2019. 

 

Anexo I 
 
 

Matrícula Nome do(a) servidor(a) Cargo 

6658 APARECIDA SUEKO FUKAMATSU ENCARREGADO DE SERVIÇOS III 

7426 ROSANGELA GRAMS DE OLIVEIRA SANTOS ENCARREGADO DE SERVIÇOS II 

9203 RENATA CRISTINA BATAGIN AFONSO ENCARREGADO DE SERVIÇOS III 

14449 LUIS CARLOS DE SOUZA ENCARREGADO DE SERVIÇOS II 

14734 ALEXANDRE LUIZ TRALDI ENCARREGADO DE SERVIÇOS III 

14760 ELISANGELA MIOTO REITER ENCARREGADO DE SERVIÇOS II 

16177 JOSE LUCIANO DOS SANTOS ENCARREGADO DE SERVIÇOS II 

16311 SUELI CRISTINA ARAUJO GARIGLIO ENCARREGADO DE SERVIÇOS II 

 
 

Prefeitura Municipal de Americana, aos 3 de julho 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 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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 9.744, DE 3 DE JULHO DE 2019

"Que nomeia Assessor de Diretor de Unidade."

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

Considerando o que consta nas Leis nº 5.110, de 23 de novembro de 2010, 5.130, de 20 dedezembro de 2010, alterada pela Lei n° 5.423, de 20 de 
novembro de 2012, e a Lei 6.313, de 10 de junho de 2019,

R E S O L V E :

I - Nomear em comissão DANILO APARECIDO ANTONINO, para exercer o cargo de ASSESSOR DE DIRETOR DE UNIDADE.

II - Estabelecer que esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 3 de julho de 2019.

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

 

DECRETO Nº 12.282, DE 4 DE JULHO DE 2019

"Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação amigável, a 
área 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 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, finalmente, os elementos que integram o Procedimento 
Administrativo PMA nº 75.547/2018,

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:

Proprietários: Blue Ocean Empreendimentos e Participações Ltda. e ou-
tros

Local: Estrada Luiz Renato Nascimento - Gleba 3 - Loteamento Bom 
Recreio - Americana - SP

Cadastro n° 11.1025.0040.0000

Descrição: "Inicia-se no ponto 4A localizado no cruzamento da divisa 
da Gleba 2 com a divisa de propriedade de Sigisfredo Boer e segue em 
reta confrontando com propriedade de Sigisfredo Boer, numa distância 
de 31,24m (trinta e um metros e vinte e quatro centímetros) até o ponto 
4; deste deflete à direita e segue em reta confrontando com propriedade 
de Sigisfredo Boer, numa distância de 69,50m (sessenta e nove metros 
e cinquenta centímetros) até o ponto 5; deste deflete à direita e segue 
em reta confrontando com propriedade de Sigisfredo Boer, numa distân-
cia de 12,33m (doze metros e trinta e três centímetros) até o ponto 5A; 
deste deflete à esquerda e segue em reta confrontando com a Gleba 4, 
numa distância de 6,33m (seis metros e trinta e três centímetros); deste 
deflete à esquerda e segue em reta confrontando com a Gleba 3, numa 
distância de 10,92m (dez metros e noventa e dois centímetros); deste 
deflete à esquerda e segue em reta confrontando com a Gleba 3, numa 
distância de 70,31m (setenta metros e trinta e um centímetros); deste 
deflete à esquerda e segue em reta confrontando com a Gleba 3, num 
distância de 31,68m (trinta e um metros e sessenta e oito centímetros); 
deste deflete à esquerda e segue em reta confrontando com a Gleba 2, 
numa distância de 6,00m (seis metros) até o ponto 4A inicial, perfazendo 
uma área superficial de 677,97m² (seiscentos e setenta e sete metros 
quadrados e noventa e sete centímetros quadrados)." 

Parágrafo único. A área descrita no caput deste artigo, declarada de uti-
lidade pública para fins de desapropriação, destina-se ao alargamento e 
prolongamento de vias públicas.

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

Art. 3º Fica revogado o Decreto n° 7.620, de 4 de junho de 2008.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 4 de julho 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 9.739, DE 1º DE JULHO DE 2019

"Que nomeia Assessor Institucional."

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

Considerando o que consta na Lei nº 5.130, de 20 dedezembro de 2010, 
alterada pela Lei n° 5.423, de 20 de novembro de 2012;

R E S O L V E :

I - Nomear em comissão, a servidora pública municipal concursada RO-
SELI DOS SANTOS, para exercer o cargo de ASSESSOR INSTITUCIO-
NAL.

II - Estabelecer que esta portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Americana, ao 1º de julho 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

 

DECRETO Nº 12.281, DE 2 DE JULHO DE 2019

"Dispõe sobre o procedimento administrativo para análise de projetos 
e concessão de licenças, instituído pelo Decreto n° 12.196, de 22 de 
março de 2019, nos termos 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 no Decreto n° 12.196, de 22 de março de 2019;

Considerando o que consta do procedimento administrativo PMA nº 
16.970/2019,

D E C R E T A :

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º O procedimento administrativo para análise de projetos e conces-
são de licenças, instituído pelo Decreto n° 12.196, de 22 de março de 
2019, passa a ser regido pelas disposições deste diploma.

Art. 2º O procedimento administrativo, de que trata este decreto, abrange 
a análise de projetos e concessão de licenças objetivando a:

I - aprovação de projetos de edificação;

II - expedição de alvarás de construção;

III - expedição de "habite-se" e alvarás de utilização;

IV - expedição de alvarás e certidões de demolição;

V - aprovação de projetos ou planos de parcelamento e aproveitamento 
do solo, para fins urbanos.
Art. 3° Os procedimentos previstos no artigo anterior deverão observar 
as exigências previstas na legislação municipal específica, em especial 
a Lei n° 6.264, de 21 de dezembro de 2018, bem como as disposições 
estabelecidas na legislação federal e estadual, e o previsto neste diplo-
ma.
Art. 4° O processamento e análise dos procedimentos administrativos, 
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de que tratam os incisos I a V do art. 2º deste decreto, serão realizados 
pela Secretaria de Planejamento. 
§ 1º Os servidores responsáveis pelas aprovações serão designados 
por meio de ato normativo, expedido pelo Secretário de Planejamento.
§ 2º A análise dos pedidos de emissão de alvará de utilização para o 
desenvolvimento de atividades econômicas, quando houver divergência 
de área sobre o projeto aprovado, ficará sob encargo dos órgãos res-
ponsáveis pela expedição dos alvarás de funcionamento pertinentes à 
atividade.

CAPÍTULO II
DOS PROCEDIMENTOS PARA APROVAÇÃO DE PROJETOS DE EDI-
FICAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E EXPEDIÇÃO DE ALVARÁS DE CONS-
TRUÇÃO 
Art. 5º Os requerimentos para aprovação de projetos de edificação, re-
gularização e expedição de alvarás de construção deverão ser formali-
zados conforme padrão constante do Anexo I deste decreto, e protoco-
lados na Unidade de Serviços Gerais (Setor de Protocolo) da Prefeitura 
Municipal.
Art. 6º Após protocolizar o requerimento, o interessado deverá apresen-
tar, por meio do endereço de correio eletrônico aprovacao@americana.
sp.gov.br, as seguintes informações e documentos: 
I - número de protocolo gerado;
II - cópia do requerimento protocolado;
III - 1 (uma) via do projeto simplificado, nos moldes constantes do Anexo 
II deste decreto;
IV - histórico do imóvel ou ficha cadastral;
V - planta cadastral;
VI - restrições urbanísticas;
VII - projetos aprovados das edificações existentes, se houver;
VIII - Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, Registro de Respon-
sabilidade Técnica - RRT ou Termo de Responsabilidade Técnica - TRT;
IX - diretrizes, no caso de edificação em gleba;
X - memoriais e termos necessários, nos termos dos Anexos III a XV 
deste decreto;
XI - cópia da matrícula atualizada do imóvel;
XII - cópia do instrumento de compra e venda do imóvel (escritura ou 
contrato de compromisso de compra e venda), quando o proprietário do 
imóvel, constante da matrícula, não corresponder à pessoa identificada 
no projeto de edificação;
XIII - cópia da cédula de identidade e do comprovante de inscrição no 
cadastro de pessoas físicas (CPF) do proprietário ou compromissário 
do imóvel;
XIV - comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurí-
dicas (C.N.P.J.), emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, no 
caso de o proprietário ou compromissário do imóvel ser pessoa jurídica;
XV - comprovante de pagamento das taxas para aprovação do projeto e 
expedição do alvará;
XVI - laudo técnico, nos termos do Anexo XVI deste decreto, caso se 
trate de projeto de regularização, sendo que o documento deverá ser 
acompanhado de fotos elucidativas do local, demonstrando, no mínimo, 
a fachada frontal, o passeio, a frente, os fundos, as laterais, as áreas 
internas (cozinha, banheiro e lavanderia), área permeável, as condições 
de acessibilidade (conforme NBR 9050), sistema de para-raios, demar-
cação das vagas de estacionamento, rebaixamento de guia e sinaliza-
ção viária, com Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, Registro 
de Responsabilidade Técnica - RRT ou Termo de Responsabilidade Téc-
nica - TRT, devidamente preenchidas, assinadas e recolhidas.
§ 1º Os documentos mencionados no inciso IV do caput deste artigo 
(histórico do imóvel ou ficha cadastral) poderão ser obtidos por meio do 
sítio eletrônico http://planejamento.americana.sp.gov.br.
§ 2º Para a obtenção do documento especificado no inciso V do caput 
deste artigo (planta cadastral), o interessado poderá acessar a platafor-
ma de georreferenciamento, mediante prévio cadastro junto à Secretaria 
de Planejamento, ou comparecer pessoalmente na Unidade de Cadastro 
Técnico Municipal.
§ 3º As guias para o recolhimento das taxas para aprovação do projeto 
e expedição do alvará poderão ser obtidas por meio do endereço ele-
trônico http://www.americana.sp.gov.br, ou mediante comparecimento 
pessoal no setor responsável pela aprovação de projetos.
§ 4° No caso de o imóvel figurar em nome de espólio, além dos do-
cumentos mencionados nos incisos do caput deste artigo, deverão ser 
apresentadas cópias da certidão de óbito, da decisão judicial que no-
meou o inventariante, de sua cédula de identidade e inscrição no cadas-
tro de pessoas físicas (CPF).
§ 5° Caso existam divergências entre o projeto de construção e as me-
didas constantes da matrícula do imóvel, deverá ser providenciada a 
retificação do lote, previamente à aprovação do projeto de edificação.

Art. 7º Na elaboração do projeto de edificação, deverão ser demonstra-
dos:
I - planta baixa, em escala adequada, em conformidade com o Anexo II 
deste decreto;
II - implantação em escala adequada, conforme Anexo II deste decreto;
III - projeção de todos os pavimentos distintos, se a edificação possuir 
vários pavimentos;
IV - indicação de sacada, terraços, varandas e garagem.
Parágrafo único. Antes do pedido de aprovação do projeto de edificação, 
deverá ser solicitada viabilidade técnica junto ao Departamento de Água 
e Esgoto.
Art. 8° Para a expedição de alvará de construção dos projetos de edifica-
ções em condomínios, comércio e indústria com área maior que 750m² 
(setecentos e cinquenta metros quadrados), bem como para os projetos 
residenciais multifamiliares acima de 6 (seis) unidades, será exigida a 
apresentação de projeto completo, que deverá ser protocolizado, com 
os documentos necessários, na Unidade de Serviços Gerais (Setor de 
Protocolo) da Prefeitura Municipal.
Art. 9º Os projetos referentes a edificações ou monumentos de relevante 
interesse histórico e cultural para o Município serão previamente anali-
sados pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico e Cultural de 
Americana - CONDEPHAM.
Art. 10. No decorrer da análise dos projetos apresentados, poderão ser 
solicitadas correções, para atendimento à legislação vigente.
§ 1° Caso as correções não sejam atendidas em, no máximo, 3 (três) 
análises, o processo administrativo referente à aprovação do projeto 
será arquivado.
§ 2° O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos projetos que en-
volvam desapropriações ou retificações de áreas, ou análise por outros 
órgãos.
Art. 11. Após atendidas as correções apontadas, o requerente deverá 
solicitar a aprovação de projeto de proteção e combate a incêndios junto 
ao Corpo de Bombeiros, bem como a expedição das licenças sanitárias, 
ambientais ou emitidas por outros órgãos, que se fizerem necessárias.
Art. 12. Cabe aos profissionais autores dos projetos, bem como aos res-
ponsáveis técnicos, o cumprimento à legislação vigente, bem como a 
aprovação dos projetos junto ao órgão público estadual e federal, se for 
o caso.
Art. 13. Sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas nos arts. 
195 a 210 da Lei n° 6.264, de 21 de dezembro de 2018, a Prefeitura Mu-
nicipal poderá comunicar o Conselho Regional de Engenharia e Agrono-
mia - CREA, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU e o Conselho 
Federal de Técnicos - CFT se for constatada a inobservância da legisla-
ção vigente por parte dos profissionais autores e responsáveis técnicos.

CAPÍTULO III
DOS PROCEDIMENTOS PARA EMISSÃO DE "HABITE-SE" E ALVARÁ 
DE UTILIZAÇÃO
Art. 14. Os requerimentos para emissão de "habite-se" e alvará de uti-
lização deverão ser formalizados conforme padrão constante do Anexo 
XVII deste decreto, e protocolados na Unidade de Serviços Gerais (Setor 
de Protocolo) da Prefeitura Municipal.
§ 1º O requerimento deverá ser acompanhado pelas seguintes informa-
ções e documentos:
I - cópia do comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas 
(CPF) ou Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) do proprietá-
rio ou compromissário do imóvel;
II - cópia da matrícula, escritura ou contrato de compromisso de compra 
e venda do imóvel;
III - todas as plantas aprovadas, em suas vias originais;
IV - projeto de unificação ou de desdobro, se houver;
V - "habite-se", alvarás de utilização e alvarás de funcionamento ante-
riores;
VI - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), com prazo de va-
lidade em vigor;
VII - duas vias de vinculação de garagem / unidade para edificações 
multifamiliares, quando for o caso;
VIII - laudo técnico, conforme Anexo XVI deste decreto, que deverá ser 
acompanhado de fotos elucidativas do local, demonstrando, no mínimo, 
a fachada frontal, o passeio, a frente, os fundos, as laterais, as áreas 
internas (cozinha, banheiro e lavanderia), área permeável, as condições 
de acessibilidade (conforme NBR 9050), sistema de para-raios, demar-
cação das vagas de estacionamento, rebaixamento de guia e sinaliza-
ção viária, com Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, Registro 
de Responsabilidade Técnica - RRT ou Termo de Responsabilidade Téc-
nica - TRT, devidamente preenchidas, assinadas e recolhidas;
IX - termo de responsabilidade, subscrito pelo proprietário ou compro-
missário, responsável técnico e autor do projeto, atestando que a obra 
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está conforme os parâmetros exigidos na legislação edilícia, nos termos 
do modelo constante do Anexo X deste decreto;
X - Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, Registro de Respon-
sabilidade Técnica - RRT ou Termo de Responsabilidade Técnica - TRT 
devidamente preenchidas, assinadas e recolhidas, que contemplem a 
responsabilidade sobre a direção da obra e sobre o laudo de vistoria, nos 
casos de regularização;
XI - planta complementar (croqui), quando houver divergência de área de 
até 5% (cinco por cento) do total aprovado, sendo necessário, em caso 
de divergência acima desse percentual, apresentar a planta aprovada;
XII - licença emitida pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo 
(CETESB), nos casos previstos em lei;
XIII - laudo de vistoria emitido pela Unidade de Vigilância em Saúde, nos 
casos exigidos em lei;
XIV - notas fiscais de serviços referentes à mão de obra aplicada na 
construção (nota fiscal do pedreiro, da empreiteira, etc.);
XV - folhas de pagamento e guias de recolhimento de contribuições pre-
videnciárias e imposto sobre serviços de qualquer natureza, referentes à 
mão de obra assalariada, quando for o caso;
XVI - documento de origem florestal (DOF), fornecido juntamente com a 
nota fiscal da compra de produtos em madeira;
XVII - comprovante de pagamento da taxa de expedição do "habite-se" 
ou alvará de utilização;
XVIII - laudo e Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, Registro 
de Responsabilidade Técnica - RRT ou Termo de Responsabilidade Téc-
nica - TRT do para-raios.
§ 2° Em se tratando de pedido de expedição de "habite-se" ou alvará 
de utilização referente a projeto de regularização, o laudo técnico a ser 
apresentado, na forma do inciso VIII do § 1º deste artigo, poderá ser 
igual ao documento apresentado para a aprovação do respectivo projeto.
§ 3º Fica dispensada a apresentação de Auto de Vistoria do Corpo de 
Bombeiros (AVCB) nos pedidos de "habite-se" para residências unifami-
liares e unidades autônomas de condomínios multifamiliares horizontais.
§ 4º As guias para o recolhimento da taxa para expedição do "habite-
-se" ou alvará de utilização poderão ser obtidas por meio do endereço 
eletrônico http://www.americana.sp.gov.br, ou mediante comparecimento 
pessoal no setor responsável pela aprovação de projetos.
§ 5° Caso exista supressão de áreas, poderá ser aceita planta comple-
mentar (croqui), com divergência de área superior.
Art. 15. Poderá ser concedido "habite-se" ou alvará de utilização parcial, 
nos seguintes casos:
I - condomínios multifamiliares horizontais: para as áreas comuns, desde 
que o projeto tenha sido aprovado;
II - condomínios multifamiliares horizontais: para as unidades isoladas, 
desde que o projeto tenha sido aprovado e as áreas comuns e de lazer 
já possuam certificado de conclusão da obra;
II - condomínios multifamiliares verticais: para blocos isolados, desde 
que as áreas de lazer e vagas de garagens, em número compatível com 
as unidades para as quais será concedido o certificado de conclusão, 
tenham sido concluídas.
Art. 16. O Município poderá efetuar vistorias no imóvel, a fim de consta-
tar a veracidade das informações constantes dos laudos apresentados, 
podendo, em caso de divergência, indeferir o requerimento de expedição 
do "habite-se" ou alvará de utilização.

CAPÍTULO IV
DA EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE DEMOLIÇÃO
Art. 17. O requerimento para emissão de alvará de demolição deverá ser 
formalizado conforme padrão constante do Anexo XVIII deste decreto, 
e protocolado na Unidade de Serviços Gerais (Setor de Protocolo) da 
Prefeitura Municipal.
§ 1º O requerimento deverá ser acompanhado pelas seguintes informa-
ções e documentos:
I - Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, Registro de Respon-
sabilidade Técnica - RRT ou Termo de Responsabilidade Técnica - TRT 
devidamente preenchidas, assinadas e recolhidas;
II - cópia do carnê de lançamento do imposto sobre a propriedade predial 
e territorial urbana (IPTU);
III - cópia da cédula de identidade e do comprovante de inscrição no 
cadastro de pessoas físicas (CPF) do proprietário ou compromissário 
do imóvel;
IV - comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídi-
cas (C.N.P.J.), emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, no 
caso de o proprietário ou compromissário do imóvel ser pessoa jurídica;
V -cópia da planta aprovada e seu respectivo alvará de construção, de-
vendo ser apresentado croqui, quando a demolição for parcial;
VI - documento de propriedade do imóvel;
VII - comprovante de pagamento da taxa de alvará de demolição.

§ 2° A guia para o recolhimento da taxa de alvará de demolição pode-
rá ser obtida por meio do endereço eletrônico http://www.americana.
sp.gov.br, ou mediante comparecimento pessoal no setor responsável 
pela aprovação de projetos.

CAPÍTULO V
DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS AOS PLANOS E PROJETOS DE 
PARCELAMENTO E APROVEITAMENTO DO SOLO PARA FINS UR-
BANOS

Seção I
Da Emissão de Diretrizes
Art. 18. O interessado em obter aprovação de projeto ou plano de par-
celamento, condomínio ou aproveitamento de gleba, situada no território 
do Município, deverá solicitar preliminarmente a fixação e o traçado de 
diretrizes.
§ 1° Para fins do disposto no caput deste artigo, o interessado deverá 
protocolar requerimento na Unidade de Serviços Gerais (Setor de Proto-
colo) da Prefeitura Municipal, conforme padrão constante do Anexo XIX 
deste decreto, acompanhado por:
I - CD com arquivos digitais dos documentos previstos no § 1º do art. 7º 
da Lei n° 6.264, de 2018; e
II - memorial de informações para solicitação de diretrizes, nos termos do 
Anexo XX deste decreto.
§ 2° O requerimento deverá indicar o endereço de correspondência ele-
trônica que poderá ser utilizado para comunicação sobre os atos referen-
tes à apreciação do projeto ou plano.
Art. 19. Os arquivos apresentados serão analisados no prazo de até 10 
(dez) dias pelos técnicos da Secretaria de Planejamento.
§ 1º Caso necessário, serão encaminhadas ao interessado, por meio 
do correio eletrônico diretrizes@americana.sp.gov.br, as exigências para 
emissão da diretriz, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 10 
deste decreto.
§ 2° Se não houver restrição quanto à documentação apresentada, o 
requerimento será encaminhado, por correspondência eletrônica, ao 
Departamento de Água e Esgoto, à Unidade de Transportes e Sistema 
Viário, à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos e à Secretaria de Meio 
Ambiente, para análise e emissão de pareceres complementares.
§ 3º Quando o pedido de expedição de diretrizes envolver projeto de 
interesse social, além dos órgãos mencionados no parágrafo anterior, os 
documentos deverão ser encaminhados, também, à Secretaria de Habi-
tação e Desenvolvimento Urbano, para a emissão de parecer.
§ 4º No prazo de 7 (sete) dias a contar do recebimento da correspon-
dência eletrônica, os órgãos mencionados nos §§ 2º e 3º deste artigo 
deverão analisar os documentos encaminhados, elaborar o parecer es-
pecífico e enviá-lo, por meio eletrônico, à Secretaria de Planejamento.
§ 5º Havendo pareceres favoráveis e estando os arquivos enviados em 
conformidade com a legislação vigente, a Secretaria de Planejamento 
encaminhará correspondência eletrônica ao interessado, autorizando a 
juntada, no processo administrativo, dos documentos relacionados no § 
1º do art. 7º da Lei n° 6.264, de 2018.
§ 6° Desde que atendidas todas as formalidades do processo, a Secre-
taria de Planejamento terá um prazo de 5 (cinco) dias para a emissão da 
certidão de diretriz solicitada, mediante o pagamento do preço público 
respectivo. 

Seção II
Dos Projetos Urbanísticos
Art. 20. Após a expedição das diretrizes, o interessado poderá apresen-
tar plano ou projeto urbanístico para aproveitamento de gleba, parcela-
mento de gleba, loteamento ou condomínio.

Subseção I
Dos procedimentos para parcelamento de gleba, parcelamento de lotes 
e condomínio
Art. 21. Para fins de parcelamento de gleba, parcelamento de lotes e 
condomínios, o interessado deverá protocolar requerimento conforme 
padrão constante dos Anexos XXI a XXIV deste decreto, acompanhado 
por um CD com arquivos digitais dos documentos previstos na Lei n° 
6.264, de 2018, para a respectiva modalidade.
§ 1º O requerimento deverá indicar o endereço de correspondência ele-
trônica que poderá ser utilizado para comunicação sobre os atos referen-
tes à apreciação do projeto ou plano.
§ 2º O projeto deverá ser apresentado na extensão "DWG". 
§ 3º Após análise do projeto urbanístico, o interessado será comunicado, 
por meio do correio eletrônico loteamento@americana.sp.gov.br, sobre 
eventuais exigências a serem atendidas nos termos da legislação em 
vigor, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 10 deste decreto.
  § 4º Estando os arquivos apresentados em conformidade com a le-
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gislação vigente, a Secretaria de Planejamento encaminhará correspon-
dência eletrônica ao interessado, autorizando a juntada, no processo 
administrativo, dos documentos relacionados na Lei n° 6.264, de 2018, 
referentes ao projeto ou plano solicitado.
§ 5º Para a aprovação de projeto de condomínio, o mesmo será enca-
minhado aos demais órgãos competentes para emissão de parecer, no 
prazo de até 7 (sete) dias.
§ 6º Desde que atendidas todas as formalidades do processo, a Secreta-
ria de Planejamento terá um prazo de 15 (quinze) dias para emissão da 
aprovação, mediante o pagamento da taxa ou preço público respectivo. 

Subseção II
Dos procedimentos para parcelamento do solo, na forma de loteamento
Art. 22. Para fins de aprovação prévia de projeto ou plano de loteamento, 
o interessado deverá protocolar requerimento conforme padrão constan-
te do Anexo XXV deste decreto, acompanhado por um CD com arquivos 
digitais dos documentos previstos no art. 21 da Lei n° 6.264, de 2018.
§ 1º O requerimento deverá indicar o endereço de correspondência ele-
trônica que poderá ser utilizado para comunicação sobre os atos referen-
tes à apreciação do projeto.
§ 2º O projeto deverá ser apresentado na extensão "DWG". 
§ 3º Os documentos deverão ser analisados no prazo de 10 (dez) dias 
pelos técnicos da Secretaria de Planejamento.
§ 4° Caso necessário, serão encaminhadas ao interessado, por meio do 
correio eletrônico loteamento@americana.sp.gov.br, as exigências para 
aprovação do projeto ou plano, aplicando-se, no que couber, o disposto 
no art. 10 deste decreto.
§ 5° Se não houver restrição quanto à documentação apresentada, o 
requerimento será encaminhado, por correspondência eletrônica, ao 
Departamento de Água e Esgoto, à Secretaria de Meio Ambiente, à Uni-
dade de Transportes e Sistema Viário, à Secretaria de Obras e Serviços 
Urbanos, à Secretaria de Meio Ambiente e, quando for o caso, aos de-
mais órgãos competentes, para análise e emissão de pareceres.
§ 6º Quando se tratar de plano ou projeto de loteamento de interesse 
social, além dos órgãos mencionados no parágrafo anterior, os docu-
mentos deverão ser encaminhados, também, à Secretaria de Habitação 
e Desenvolvimento Urbano, para a emissão de parecer.
§ 7º No prazo de 7 (sete) dias a contar do recebimento da correspon-
dência eletrônica, os órgãos mencionados nos §§ 5º e 6º deste artigo 
deverão analisar os documentos encaminhados, elaborar o parecer es-
pecífico e enviá-lo, por meio eletrônico, à Secretaria de Planejamento.
§ 8º Havendo pareceres favoráveis e estando os arquivos enviados em 
conformidade com a legislação vigente, a Secretaria de Planejamento 
encaminhará correspondência eletrônica ao interessado, autorizando a 
juntada, no processo administrativo, dos documentos relacionados no 
art. 21 da Lei n° 6.264, de 2018.
Art. 23. Após a aprovação prévia do loteamento e emissão dos certifi-
cados pelos demais órgãos estaduais e federais, o interessado deverá 
protocolar, na Unidade de Serviços Gerais (Setor de Protocolo) da Pre-
feitura Municipal, requerimento com a documentação indicada no art. 22 
da Lei n° 6.264, de 2018, para aprovação definitiva do loteamento, no 
prazo de até 30 (trinta) dias.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 24. Nas situações tratadas por este decreto, o interessado deverá in-
formar, em todas as correspondências eletrônicas enviadas aos órgãos 
municipais, o número gerado ao protocolizar o requerimento.
Art. 25. Nos casos em que o autor do projeto não for o responsável pela 
execução e acompanhamento da obra, a qualificação dos respectivos 
profissionais deverá ser indicada separadamente, bem como a Anota-
ção de Responsabilidade Técnica - ART, Registro de Responsabilidade 
Técnica - RRT ou Termo de Responsabilidade Técnica - TRT para cada 
função.
Art. 26. Quando houver substituição do responsável técnico nos procedi-
mentos tratados por este decreto, deverão ser justificados os motivos da 
alteração, apresentando-se novo termo de responsabilidade, conforme 
padrão constante do Anexo X deste diploma.
Art. 27. Para fins de consulta, desarquivamento, expedição de segunda 
via de documentos e instrução dos processos, poderá ser solicitada a 
apresentação, pelo responsável técnico ou autor do projeto, de termo 
de responsabilidade, a ser firmado nos moldes dos Anexos X e XI deste 
decreto.
Art. 28. Os requerimentos para renovação de alvará de construção, cer-
tidão de área cadastrada, alvará de reforma, bem como para cancela-
mento de planta e fornecimento de segunda via de projetos aprovados 
ou alvarás, deverão ser instruídos com o projeto aprovado e demais do-
cumentos solicitados, na forma do Anexo XVIII deste decreto.

Art. 29. Os pedidos de instalação de edificação provisória e/ou transitória 
(stand de vendas, unidade decorada ou canteiro de obras) em condomí-
nios deverão ser formalizados nos moldes do Anexo XXVI deste decreto, 
ficando a análise do pedido de aprovação vinculada ao protocolo do pro-
jeto de edificação do condomínio.
Art. 30. A Secretaria de Planejamento solicitará ao Departamento de 
Água e Esgoto, à Unidade de Transportes e Sistema Viário, à Secre-
taria de Meio Ambiente, à Secretaria de Habitação e Desenvolvimento 
Urbano e à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos a indicação de um 
técnico para participação no trabalho conjunto e acompanhamento dos 
processos administrativos para a aprovação de projetos e expedição de 
licenças, na forma estabelecida por este decreto.
§ 1º Os técnicos serão nomeados em ato normativo próprio, editado pelo 
Prefeito Municipal.
§ 2º A Secretaria de Planejamento convocará os técnicos nomeados, 
sempre que necessário, para avaliar o andamento dos processos admi-
nistrativos e realizar deliberações conjuntas, que serão formalizadas nos 
respectivos processos.
Art. 31. Os despachos de indeferimento deverão ser fundamentados, 
mediante a indicação dos dispositivos legais não atendidos.
§ 1° Os pareceres e manifestações técnicas deverão conter a completa 
identificação dos subscritores responsáveis.
§ 2° As notificações para atendimento às exigências técnicas deverão 
compreender as exigências formuladas pelos diversos órgãos que se 
manifestarem sobre os projetos ou expedição de licenças.
Art. 32. Fica revogado o Decreto n° 12.229, de 17 de abril de 2019.
Art. 33. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 2 de julho de 2019.

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.

OBS: Os anexos mencionados no presente decreto, estão disponíveis 
para consulta na Secretaria de Administração e no site da prefeitura.

OMAR NAJAR
Prefeito Municipal

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

ALEX NIURI SILVEIRA SILVA
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

 

LICITAÇÕES

EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2019 - 488

Processo nº 30.194/2019

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DO SENAC PARA PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇOS DE AÇÕES EDUCACIONAIS PARA A SECRETARIA DE HABI-
TAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTES AO PDST, 
DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, COM RECURSOS DO 
GOVERNO FEDERAL".
Contratante: "PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA".
Contratada: "SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMER-
CIAL SENAC - VALOR TOTAL R$ 123.000,00.

Fundamento legal: Art. 24, XIII da Lei Federal n.º 8.666/93.
Ratificação: Secretário de Administração, em 04 de Julho de 2019.

Eu, Luciane Carloni, matrícula n.º 11.215, conferi o presente. Eu, José 
Eduardo da Cruz Rodrigues Flores, Secretário de Administração Interi-
no, autorizei a publicação oficial. Americana, 05 de Julho de 2019.

SECRETARIA DE FAZENDA
 

Unidade de Gestão Financeira

JUSTIFICATIVA DE ALTERAÇÃO DA ORDEM CRONOLÓGICA 
DE PAGAMENTOS

A Prefeitura Municipal de Americana, CNPJ/MF 45.781.176/0001-66, em 
cumprimento ao disposto no art. 5º da Lei Federal nº 8.666/1993, justifica 
a alteração da ordem cronológica do pagamento da obrigação relaciona-
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da "à prestação de serviços", passagem aérea, para deslocamento do Sr. Secretário de Fazenda ao Ministério da Saúde para tratativas de assuntos 
relevantes ao município, a saber:

CNPJ N° EMPENHO DOCUMENTO  VALOR  DATA VCTO OP 

57.958.027/0001-09 31260 7074  R$ 1.907,77 28/06/2019 

 
 Estando presentes as relevantes razões de interesse público, autorizo o pagamento das obrigações com alteração da ordem cronológica.

Americana, 05 de julho de 2019

RICARDO LOPES FERNANDES
Secretário Municipal de Fazenda

SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - FAIXA 1
VIDA NOVA II - HABILITADOS LISTAGEM COMPLEMENTAR 10

O Município de Americana, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Omar Najar, TORNA PÚBLICA a listagem complementar 10 dos can-
didatos selecionados habilitados/aprovados pela Caixa Econômica Federal, com chamamento de suplente em substituição aos beneficiários cujas 
unidades habitacionais foram retomadas pela Caixa Econômica Federal, em decorrência de descumprimento contratual ou desistência. A listagem 
com os nomes dos habilitados se encontra disponível também no sítio eletrônico (site) da Prefeitura Municipal de Americana www.americana.sp.gov.
br, bem como na Secretaria de Habitação. 

Ressalta-se que os demais habilitados como suplentes deverão aguardar chamamento, sendo seguida a ordem de hierarquização e grupo. 
O regulamento da seleção/sorteio e as listagens dos nomes dos selecionados/sorteados como titulares e suplentes estão publicados no sítio eletrô-
nico (site) da Prefeitura. Americana, 05 de julho 2019. Omar Najar. Prefeito Municipal. 

UNIDADES RETOMADAS / DESISTÊNCIAS:
Bloco 01 apartamento 14 - Vida Nova II
Bloco 07 apartamento 23 - Vida Nova II
Bloco 21 apartamento 42 - Vida Nova II

SUPLENTES DESABILITADOS – DESCUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS / 
DESISTÊNCIA 
GRUPO I       SUPLENTE   469   MARIA DOLORES AGUIAR NEVES     CPF: 040.556.478-32 
GRUPO II    SUPLENTE   195  MARLI CORREIA DA COSTA          CPF: 142.599.658- 24  
 
 
SUPLENTES CONVOCADOS:  
            
Nome CPF Grupo Hierarq 
PORTARIA 488 MCidades Caixa 
Econômica Federal 

N/A N/A N/A 

JOÃO CARLOS PEREIRA 225.161.738-81 Grupo I Suplente Hie nº 470 
THIAGO COELHO DA SILVA 387.530.568-09 Grupo II Suplente Hie nº 197 

 
 Americana, 05 de julho de 2019

CHARLEY PETTER CORNACHIONE

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - FAIXA 1
VIDA NOVA I - HABILITADOS LISTAGEM COMPLEMENTAR 9

O Município de Americana, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Omar Najar, TORNA PÚBLICA a listagem complementar 9 dos candi-
datos selecionados habilitados/aprovados pela Caixa Econômica Federal, com chamamento de suplente em substituição aos beneficiários cujas 
unidades habitacionais foram retomadas pela Caixa Econômica Federal por descumprimento contratual ou em decorrência de desistência voluntária. 

A listagem com os nomes dos habilitados se encontra disponível também no sítio eletrônico (site) da Prefeitura Municipal de Americana www.ameri-
cana.sp.gov.br, bem como na Secretaria de Habitação. 

Ressalta-se que os demais habilitados como suplentes deverão aguardar chamamento, sendo seguida a ordem de hierarquização e grupo. 

O regulamento da seleção/sorteio e as listagens dos nomes dos selecionados/sorteados como titulares e suplentes estão publicados no sítio eletrô-
nico (site) da Prefeitura. Americana, 05 de julho de 2019. Omar Najar. Prefeito Municipal. 

UNIDADE RETOMADA/DESISTÊNCIA
Condomínio Residencial Vida Nova I, Bloco 03 apto 24
Condomínio Residencial Vida Nova I, Bloco 02 apto 23
Condomínio Residencial Vida Nova I, Bloco 10 apto 14
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SUPLENTES DESABILITADOS – DESCUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS / 
DESISTÊNCIA 
Grupo 1  suplente 518  - MARLY BONILHA ZACARIAS  CPF: 88382125972 
 
 
 
SUPLENTES CONVOCADOS: 
 
SUPLENTE                                                            CPF                             GRUPO                 HIERARQUIZAÇÃO 

GILBERTO DA SILVA NASCIMENTO        CPF: 095.794.058-08       Grupo I                 Suplente Hie nº 519  

EDER FRANCO RIBEIRO TAMARINDO   CPF: 30405755899           Grupo I                 Suplente Hie nº 522 

DIVA ARRUDA DA SILVA                          CPF: 027.664.638-01       Grupo I                 Suplente Hie nº 525 

 

 Americana, 05 de julho de 2019 

 CHARLEY PETTER CORNACHIONE 

   INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 
AMERICANA 

   

 PORTARIA AMERIPREV Nº 16, DE 05 DE JULHO DE 2019 
 "Que concede aposentadoria por idade para a servidora pública municipal "Izabel Monteiro da Silva" 

SARA CRISTIANE PINTO , Superintendente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Americana - AMERIPREV, designada 
pela Portaria nº 9.693 de 03 de junho de 2019 e;
MARIA MARTA CIOLDIN , na qualidade de Diretora de Benefícios, designada através da Portaria Ameriprev nº 01 de 04 de janeiro de 2.016, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 5.111, de 23 de novembro de 2010, que criou o Regime Próprio de Previdência Social - 
RPPS do Município e o Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Americana - AMERIPREV, em especial pelo inciso XIX do artigo 
148 e nos termos do processo administrativo  NB/AM.0134.2019.20.01  vem  CONCEDER APOSENTADORIA POR IDADE  a partir de  05/07/2019,  à 
servidora da Prefeitura Municipal de Americana, concursada e reabilitada para o cargo de Escriturário, Sra.  IZABEL MONTEIRO DA SILVA,  matrícula 
803388 , com base nos documentos e parecer jurídico contido nos referidos autos protocolizados sob nº 42/2019, bem como a devida homologação 
pelo Conselho de Administração.

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Americana - AMERIPREV, aos quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e deze-
nove (05/07/2019). 

 Americana, 05 de julho de 2019 

 SARA CRISTIANE PINTO 
 SUPERINTENDENTE 

 MARIA MARTA CIOLDIN 
 DIRETORA DE BENEFÍCIOS 

 ROSEANE MARTINS MADUREIRA FERREIRA 
 DIRETORA ADMINISTRATIVA SUBSTITUTA 
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