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DECRETO Nº 12.353, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2019

"Altera o Decreto n° 12.011, de 29 de junho de 2018, na forma que es-
pecifica"

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

Considerando o que consta do procedimento administrativo PMA nº 
35.870/2016,

D E C R E T A :
Art. 1º O art. 1° do Decreto n° 12.011, de 29 de junho de 2018, passa a 
vigorar com a seguinte alteração:

"Art. 1° ......................................................................................................:

I - ..............................................................................................................;

II - ............................................................................................................:

a) .............................................................................................................:

1. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Americana - APAE: 
Wellington Faijão Bueno;

2. ..............................................................................................................;

3. ..............................................................................................................;

4. ..............................................................................................................;

5. ..............................................................................................................;

6. ..............................................................................................................;

7. ..............................................................................................................;

b) ............................................................................................................."

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

Prefeitura Municipal de Americana, ao 1º de novembro de 2019.
Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.

OMAR NAJAR
PREFEITO MUNICIPAL

ALEX NIURI SILVEIRA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

JOSÉ EDUARDO DA CRUZ RODRIGUES FLORES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - INTERINO
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LEI Nº 6.367 DE 4 DE NOVEMBRO DE 2019

Autor do Projeto de Lei C. M. nº 140/2019 - Poder Executivo - Omar 
Najar.   

"Dispõe sobre a reestruturação do Conselho de Proteção e Defesa dos 
Animais."

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

Art. 1º O Conselho de Proteção e Defesa dos Animais - CPDA, instituído 
pela Lei nº 4.213, de 3 de outubro de 2005, passa a ser regido pelas 
disposições deste diploma.

Art. 2º O Conselho de Proteção e Defesa dos Animais, vinculado à Se-
cretaria de Meio Ambiente, de caráter fiscalizador e consultivo, tem por 
objetivo estudar e colocar em prática as medidas de proteção, defesa e 
bem-estar dos animais, associadas à responsabilidade social em saúde 
pública, acompanhando as políticas públicas sobre a causa animal.

Art. 3º São competências do Conselho:
I - atuar:
a) na proteção e defesa dos animais, de estimação ou domésticos, bem 
como os da fauna silvestre;
b) na conscientização da população sobre os princípios da posse res-
ponsável e proteção ecológica dos animais; 
c) na defesa dos animais feridos e abandonados;

II - colaborar na execução do programa de educação ambiental, na parte 
que concerne à proteção de animais e seus habitats;

III - solicitar e acompanhar as ações dos órgãos da Administração, Direta 
ou Indireta, que têm incidência no desenvolvimento dos programas de 
proteção e defesa dos animais;

IV - colaborar e participar dos planos e programas de controle das diver-
sas zoonoses;

V - incentivar a preservação das espécies de animais da fauna silves-
tre, bem como a manutenção dos seus ecossistemas, principalmente de 
proteção ambiental, estações, reservas e parques ecológicos, assumin-
do ou encaminhando aos órgãos e entidades competentes os animais 
apreendidos por tráfico ou caça ilegal, cuja manutenção ou soltura seja 
impraticável;

VI - coordenar e encaminhar ações que visem, no âmbito do Município, 
a defesa e proteção dos animais junto à sociedade civil;

VII - propor alterações na legislação vigente para garantir maior efetividade 
no respeito aos animais, resguardando suas características próprias e as-
segurando as condições apropriadas para a criação, transporte, manuten-
ção e comercialização, bem como resguardando-os de atos de crueldade; 

VIII - propor a realização de campanhas de:
a) esclarecimento à população quanto ao tratamento digno que deve ser 
conferido aos animais;
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b) adoção de animais, evitando o abandono;
c) registro de cães, gatos e equinos;
d) vacinação dos animais;
e) controle reprodutivo de cães e gatos;
IX - buscar esforços, junto a outras esferas de governo, a fim de aprimo-
rar a legislação e os serviços de proteção aos animais.

Art. 4º O Conselho de Proteção e Defesa dos Animais será composto por 
13 (treze) membros, observando-se a seguinte representação:
I - 2 (dois) representantes da Secretaria de Meio Ambiente;
II - 2 (dois) representantes da Secretaria de Saúde, sendo:
a) 1 (um) do órgão responsável pelo controle de zoonoses;
b) 1 (um) da Unidade de Vigilância em Saúde;

III - 1 (um) representante da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos;

IV - 1 (um) representante do Grupo de Proteção Ambiental - GPA, da 
Guarda Municipal de Americana;

V - 1 (um) representante do Conselho Municipal de Educação;

VI - 4 (quatro) representantes de Associações Protetoras dos Animais 
de Americana;

VII - 1 (um) representante da Associação de Médicos Veterinários de 
Americana;

VIII - 1 (um) biólogo, representante da sociedade civil, atuante no Mu-
nicípio.

§ 1º As associações interessadas em indicar representantes para o Con-
selho poderão apresentar solicitação escrita ao Secretário de Meio Am-
biente, instruída com cópias autenticadas do Estatuto Social, registrado 
no Cartório de Títulos e Documentos, e ata de eleição da atual diretoria.
§ 2º Será designado um suplente para cada membro, conforme repre-
sentação indicada no caput deste artigo.

Art. 5º A exclusão de associação protetora dos animais dar-se-á por meio 
de solicitação justificada ao Presidente do Conselho, para que sejam 
adotadas as providências necessárias, na forma da lei.

Art. 6º A inclusão de novas associações protetoras dos animais poderá 
ser efetivada mediante a exclusão ou substituição de outra, observada a 
representação prevista no art. 4º desta lei.

Art. 7º Os serviços prestados pelos membros do Conselho não serão 
remunerados, mas considerados de relevância para o Município.

Art. 8º O Conselho de Proteção e Defesa dos Animais será presidido por 
um de seus membros, eleito por maioria simples.

Art. 9º O Conselho poderá solicitar a colaboração de órgãos e institui-
ções municipais, estaduais e federais, públicas e privadas, para o desen-
volvimento de programas voltados à defesa dos animais.

Art. 10. O Conselho promoverá, no mínimo, uma vez por ano, uma ple-
nária aberta à participação de todos os cidadãos, entidades da socieda-
de civil e movimentos populares, com o objetivo de analisar os trabalhos 
realizados, orientar sua atuação e propor os projetos pertinentes.

Art. 11. O Conselho deverá elaborar seu Regimento Interno, que deverá 
ser submetido à aprovação do colegiado, na segunda reunião ordinária 
realizada.

Art. 12. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por 
conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessá-
rio.

Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 4 de novembro de 2019.
Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.

OMAR NAJAR
PREFEITO MUNICIPAL

ALEX NIURI SILVEIRA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

JOSÉ EDUARDO DA CRUZ RODRIGUES FLORES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - INTERINO

 

PORTARIA Nº 9.886, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019

"Autoriza a servidora pública a dirigir veículos oficiais ou que estejam à 
disposição do Município de Americana."

José Eduardo da Cruz Rodrigues Flores, Secretário de Administração 
- Interino da Prefeitura Municipal de Americana, no uso de suas atribui-
ções legais, e;

Considerando o disposto no Decreto nº 7.449, de 30 de novembro de 
2007, com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 8.437, de 17 de 
junho de 2010,

RESOLVE:

Art. 1º Fica a servidora pública, Gabriela Viana, matrícula nº 916874, 
RG/SSP/SP nº 48245981, CPF/MF nº 349.242.208-09, CNH nº 
05246773867, autorizada a dirigir veículos oficiais ou que estejam à 
disposição do Município de Americana, exclusivamente para atividades 
específicas de suas funções, prestadas ao Serviço Público Municipal.

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

Art. 3º Estabelecer que esta portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação e revoga as disposições em contrário, ficando expressamente 
estabelecido que a presente portaria ficará automaticamente revogada 
se e quando o servidor público tiver extinto ou rescindido o contrato de 
trabalho com a Municipalidade.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 5 de novembro de 2019. 

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração. 

JOSÉ EDUARDO DA CRUZ RODRIGUES FLORES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - INTERINO

 

 

 
PORTARIA Nº 9.887, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019

José Eduardo da Cruz Rodrigues Flores, Secretário de Administração 
- Interino, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, na forma 
do Decreto n° 8.384, de 4 de maio de 2010 e;

Considerando a Portaria nº 8.776, de 4 de agosto de 2017;

Considerando o que consta do processo administrativo n° 81.972/2019, 
aberto por solicitação da Secretaria de Negócios Jurídicos junto ao Juízo 
Administrativo de Sindicância, Processos disciplinares e Avaliação de 
Estágios probatórios, para abertura de Sindicância; 

R E S O L V E :

Nomear a Comissão II, composta pelos membros, Enzo Hirose Jurgen-
sen, José Francisco Montezelo, Anderson Werneck Eyer e Ana Paula 
Pereira Boniolo (suplente), para dirimir e apurar os fatos narrados nos 
autos administrativos.

Publique-se na forma da Lei. 

Prefeitura Municipal de Americana, aos 5 de novembro de 2019.

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração. 

JOSÉ EDUARDO DA CRUZ RODRIGUES FLORES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - INTERINO

 

LICITAÇÕES

EDITAL DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL
A Prefeitura Municipal de Americana torna público que fica RETIFICADO 
o Edital abaixo descrito, permanecendo a data do certame, conforme 
segue:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 100/2019 
Processo nº 55.750/2019 

OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ESTA-
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ÇÕES DE TRABALHO (DESKTOP) E NOTEBOOKS PARA AS SE-
CRETARIAS MUNICIPAIS"
Abertura das Propostas: 19 de Novembro de 2019, a partir das 08h00 
horas.
Início da sessão de disputa de preços: 19 de Novembro de 2019, a 
partir das 08h30 horas. 
O Edital estará à disposição dos interessados na Unidade de Suprimen-
tos, sito à Av. Brasil, nº 85, 1º andar, no horário das 09h00 às 16h00 
horas, no site www.americana.sp.gov.br, ou www.bbmnetlicitacoes.com.
br, a partir de 06 de Novembro de 2019.

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

 

LICITAÇÕES

EDITAL DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
CONVITE Nº 022/2019 

 Processo nº 61.334/2019

OBJETO:"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO 
PPRA (PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS) E 
LTCAT (LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRA-
BALHO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA". 
Data da entrega das Propostas: 19/Novembro/2019, das 08:00h às 
09h00.
Sessão de abertura dos Envelopes: 19/Novembro/2019, às 09h30. 
O Edital estará a disposição dos interessados na Unidade de Suprimen-
tos, sito à Av. Brasil, nº 85, 1º andar, no horário das 09h00 às 16h00 
horas, ou no site www.americana.sp.gov.br, à partir de 07 de Novembro 
de 2019.

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

SECRETARIA DE HABITAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO URBANO

 

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
PROJETO DE LEI MUNICIPAL SOBRE REGULARIZAÇÃO FUNDI-

ÁRIA

A Prefeitura Municipal de Americana convida e torna público que reali-
zará, no dia 26 de NOVEMBRO de 2019 (terça-feira), às 19h, no Plená-
rio da Câmara Municipal de Americana, sito na Praça Divino Salvador, 
5 - Jardim Girassol (em frente ao Teatro Municipal "Lulu Benencasse"), 
sob a coordenação das Secretarias Municipais de Planejamento e Habi-
tação e Desenvolvimento Urbano, Audiência Pública para apresentação 
da proposta de Lei Municipal para regulamentação da Regularização 
Fundiária prevista na Lei Federal 13465/2017; atendendo o disposto no 
art. 180, II, da Constituição do Estado de São Paulo:

a) Abertura da Reunião;
b) Apresentação da Proposta de Lei Municipal para regulamentação da 
regularização fundiária (REURB) prevista na Lei Federal 13465/2017;
c) Participação dos Presentes; 
d) Encerramento.

Americana, 05 de novembro de 2019.

 
OMAR NAJAR
Prefeito

Angelo Sergio Marton
Secretário de Planejamento

Charley Petter Cornachione
Secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano

CHARLEY PETTER CORNACHIONE 

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E 
ESGOTO

 
 

EDITAL DE REABERTURA DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/19 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.521/2019

OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de ser-
viços de controle, operação e fiscalização de portarias, com implantação 
de controle de acesso informatizado, conforme quantidades e especifi-
cações constantes do Termo de Referência.
Data da Realização: 19/11/2019
Início da Sessão Pública: 9h
Local: Rua dos Estudantes, 333, Bairro Cordenonsi
Fones: (19) 3471 2904 /3471 2948
Email: adm@daeamericana.com.br
O Edital está disponível através do site: www.daeamericana.com.br link: 
Editais e Licitações: Pregões.

Americana, 05 de novembro de 2019

FERNANDO BRYAN FRIZZARIN
Chefe da Divisão de Administração

 

EDITAL DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 55/19

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16.218/2019

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços contínu-
os de gerenciamento de areia, resíduos grosseiros provenientes do sis-
tema de tratamento preliminar e lodo de esgoto desaguado provenientes 
de digestão anaeróbica classificados como II-A ou II-B da Estação de 
Tratamento de Esgotos ETE Carioba e de lodo do sistema de tratamento 
de esgoto gerado no processo de tratamento de esgoto por aeração pro-
longada "valo de oxidação" da ETE Praia Azul, conforme quantidades e 
especificações constantes no Termo de Referência.
Data da Realização: 21/11/2019
Início da Sessão Pública: 9h
Local: Rua dos Estudantes, 333, Bairro Cordenonsi
Fones: (19) 3471 2904 /3471 2948
Email: adm@daeamericana.com.br
 O Edital está disponível através do site: www.daeamericana.com.br link: 
Editais e Licitações: Pregões.

Americana, 05 de novembro de 2019

FERNANDO BRYAN FRIZZARIN
Chefe da Divisão de Administração

 

EDITAL DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 56/19

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.830/2019 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de ser-
viços de manutenção de áreas verdes nas Estações de Tratamento de 
Esgotos de Carioba, Praia Azul e Balsa, em 33 (trinta e três) Estações 
Elevatórias de Esgotos, Estação de Tratamento de Água, Captação de 
Água Bruta, em 15 (quinze) Centro de Reservação de Água Tratada, 
Sede Administrativa e Pátio de Serviços da autarquia, num total de 
185.768,19 m² (cento e oitenta e cinco mil, setecentos e sessenta e oito 
metros quadrados e dezenove centésimos), com fornecimento de mão 
de obra e equipamentos, conforme quantidades e especificações cons-
tante no Termo de Referência.
Data da Realização: 26/11/2019
Início da Sessão Pública: 9h
Local: Rua dos Estudantes, 333, Bairro Cordenonsi
Fones: (19) 3471 2904 /3471 2948
Email: adm@daeamericana.com.br
 O Edital está disponível através do site: www.daeamericana.com.br link: 
Editais e Licitações: Pregões.

Americana, 05 de novembro de 2019

FERNANDO BRYAN FRIZZARIN
Chefe da Divisão de Administração
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EDITAL DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/19

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15.773/2019

OBJETO: Aquisição de Bombas de Deslocamento Positivo, tipo Lóbu-
los, para Substituição e Manutenção da Caixa de Areia 01 e 02 da ETE 
Carioba do Município de Americana, conforme quantidades e especifica-
ções constante no Termo de Referência.
Data da Realização: 27/11/2019
Início da Sessão Pública: 9h
Local: Rua dos Estudantes, 333, Bairro Cordenonsi
Fones: (19) 3471 2904 /3471 2948
Email: adm@daeamericana.com.br
 O Edital está disponível através do site: www.daeamericana.com.br link: 
Editais e Licitações: Pregões.

Americana, 05 de novembro de 2019

FERNANDO BRYAN FRIZZARIN
Chefe da Divisão de Administração

 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/17

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16.205/17

 OBJETO: Prestação de serviços técnicos de automação, telemetria e 
telecomando do DAE, com fornecimento de mão de obra para manu-
tenção preventiva, corretiva e emergencial, inclusive com suporte de 
engenharia para soluções e novos recursos, conforme especificações 
constantes no Termo de Referência.
CONTRATO: 39/17
CONTRATANTE: Departamento de Água e Esgoto 
CONTRATADA: Vector Serviços Ltda.
FINALIDADE: Prorrogação de prazo do contrato por mais 24 (vinte e 
quatro) meses
ASSINATURA DO TERMO: 04/11/2019.

Americana, 05 de novembro de 2019

FERNANDO BRYAN FRIZZARIN
Chefe da Divisão de Administração

O QUE É REFIS?
É o programa criado para regularizar débitos de empresas e pessoas físicas junto a 
órgãos públicos.

O contribuinte que já possui uma negociação com a Administração Municipal e que 
esteja em dia, ou seja, com uma ou duas parcelas em atraso, não é contemplado pela 
lei e, portanto, não tem direito aos benefícios.

QUANDO O CONTRIBUINTE PODE ADERIR AO PROGRAMA?
A partir de 7 de outubro até 20 de dezembro de 2019.

QUE TRIBUTO ESTÁ INCLUÍDO NA LEI?
Débitos que estão em dívida ativa com a Prefeitura.

QUAL O PERÍODO DA DÍVIDA QUE PODE SER PARCELADO?

Débitos vencidos até o dia 31 de dezembro de 2018.

QUAIS OS DESCONTOS PREVISTOS NA LEI?
• Para pagamento à vista: desconto de 95% das multas e juros;
• Em até 14 parcelas: desconto de 80%, sendo a primeira com pagamento à vista.

QUAIS OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA FAZER A 
NEGOCIAÇÃO?

• RG (se o contribuinte for o proprietário do imóvel);
• Certidão de casamento (se o imóvel estiver no nome do cônjuge) +  RG do interessado 
no parcelamento;
• Procuração (se o imóvel estiver em nome de terceiros) + RG do interessado no 
parcelamento.

EXISTE UM VALOR MÍNIMO PARA A PARCELA?
• Parcelamento de débitos com a Prefeitura: o valor mínimo da parcela é de R$ 100,00 
para pessoas físicas e de R$ 200,00 para pessoa jurídica;

• Parcelamento de débitos com outras autarquias: o valor mínimo das parcelas é de R$ 
50,00 para pessoas física e de R$ 200,00 para pessoa jurídica;

• Parcelamentos de débitos com o DAE: o valor mínimo das parcelas é de R$ 50,00 para 
os usuários classificados na categoria residencial, e de R$ 200,00 para os usuários 
classificados nas categorias comercial e industrial.
O valor da primeira parcela será de 10% do total do débito, para usuários classificados 
na categoria residencial; e 20% para usuários classificados nas categorias comercial 
e industrial.

O CONTRIBUINTE INTERESSADO EM ADERIR DEVE PROCURAR 
QUAL SETOR?

Em caso de dívida com a Prefeitura, deve procurar a Unidade de Arrecadação, que fica 
no Paço Municipal, à Avenida Brasil, nº 85, Centro. O setor atende de segunda a sexta-
feira, das 9 às 16 horas;
Em caso de dívida com o DAE ou outras autarquias, deve procurar suas respectivas 
sedes.

TIRA-DÚVIDAS
?!

REFIS

DOE SANGUE

 

DOE VIDA

O BANCO DE SANGUE DO
HOSPITAL MUNICIPAL

PRECISA DE TODOS OS TIPOS
SANGUÍNEOS

Av. da Saúde, 415 - Jardim Nossa Senhora de Fátima
Segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 - (19) 3468-1739
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