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PORTARIA Nº 10.475, DE 30 DE AGOSTO DE 2021.

"Autoriza o servidor público a dirigir veículos oficiais ou que estejam à 
disposição do Município de Americana."

Fabio Beretta Rossi, Secretário de Administração da Prefeitura Munici-
pal de Americana, no uso de suas atribuições 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 o servidor público, João Batista Miletta, matrícula nº 
17025, RG/SSP/SP nº 9384306, CPF/MF nº 01724443810, CNH nº 
02360525009, autorizado 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 o servidor 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 30 de agosto de 2021. 

  Publicado na mesma data na Secretaria de Administração

FABIO BERETTA ROSSI 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

 

ERRATA

Terça-feira, Americana, terça-feira, Americana, terça-feira, 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 

PORTARIA Nº 10.474, DE 30 DE AGOSTO DE 2021.

"Autoriza o servidor público a dirigir veículos oficiais ou que estejam à 
disposição do Município de Americana."

Fabio Beretta Rossi, Secretário de Administração da Prefeitura Munici-
pal de Americana, no uso de suas atribuições 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 o servidor público, Daniel Luiz dos Santos, matrícula nº 
13339, RG/SSP/SP nº 17795392, CPF/MF nº 02711748898, CNH nº 
03377651200, autorizado 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 o servidor 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 30 de agosto de 2021. 

  Publicado na mesma data na Secretaria de Administração

FABIO BERETTA ROSSI 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
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                ERRATA  
 
A Prefeitura Municipal de Americana, através da Secretaria de Administração, torna público que, na publicação do Decreto nº 12.776 de 27 de 
agosto de 2021, publicado no Diário Oficial dia 31/08/2021, edição extraordinária.  
 
Onde se lê: 
 

 Art. 1º Fica aberto na Secretaria de Fazenda, da Prefeitura Municipal de Americana, um crédito adicional no 
valor de R$ 5.932.750,00 (cinco milhões, novecentos e trinta e dois mil e setecentos e cinquenta reais), 
suplementar às seguintes dotações do orçamento vigente: 

 
(...) 
                                     

02.09 – Secretaria de Educação  
02.09 – Unidade Orçamentária – Secretaria de Educação 

02.09.01 – Unidade Executora – Gabinete e Dependências 
 

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$ 
 

4.4.90.52.12.365.332.037 
 
(...) 
 
 

01 
 
 

Equipamentos e Material Permanente 
 

Total da Unidade 
  

      270.000,00 
 
      357.000,00 
 

 (...) 
02.14 – Unidade Orçamentária – Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde 

02.14.01 – Unidade Executora – Gabinete e Dependências 
 

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$ 
 

3.3.90.93.10.302.612.084  
 
 

05 
 

Indenizações e Restituições 
       

Total da Unidade 
 

Total do Órgão 
 

(...) 
 

Total Geral 
 

 

   1.698.000,00 
       
   1.698.000,00 
 
   5.532.750,00 
 
    
 
   5.932.750,00 
 

Art. 2º  Do crédito aberto no artigo anterior, R$ 5.779.750,00  (cinco milhões, setecentos e setenta e nove mil e 
setecentos e cinquenta reais), será coberto com recursos provenientes da anulação parcial das seguintes dotações do 
orçamento vigente: 
 
(...) 

02.09.03 – Unidade Executora – Unidade de Educação Infantil
 

 
Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$ 
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DECRETO Nº 12.774, DE 26 DE AGOSTO DE 2021.

"Declara de utilidade pública, para fins de instituição de servidão admi-
nistrativa e implantação de faixa de viela sanitária, a área de terreno que 
especifica, e dá outras providências."

Francisco Antonio Sardelli, Prefeito Municipal de Americana, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas por lei;

  Considerando o disposto nos arts. 2°, 6°, 15º e 40°, do Decreto-Lei n° 
3.365, de 21 de junho de 1941;

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

  Considerando, por fim, o que consta do processo administrativo PMA 
nº 39.316/2019, 

  D E C R E T A :

  Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para fins de instituição de 
servidão administrativa, implantação e cancelamento de faixa de viela 
sanitária, por via amigável ou judicial, a área de terreno a seguir descrita, 
e eventuais benfeitorias nelas existentes, destinada à execução de rede 
coletora de esgotos:

  Cadastro: 19.0095.0097.0000

  Proprietário: Prefeitura Municipal de Americana.

  Local: Rua Camaquã - Lote 7 - Quadra Q - Loteamento Vila Dainese - 
Americana - SP

  Descrição: "Inicia-se no ponto localizado no alinhamento da Rua Cama-
quã onde faz divisa com lote 6 e segue em curva à direita pelo referido 
alinhamento numa distância de 3,04m (três metros e quatro centíme-
tros); deste deflete à direita e segue em reta divisando com área rema-
nescente numa distância e 27,00m (vinte e sete metros); deste deflete à 
direita e segue em reta divisando com lote 18B numa distância de 3,04m 
(três metros e quatro centímetros); deste deflete à direita e segue em 
reta divisando com lote 6 numa distância de 27,00m (vinte e sete metros) 
até o ponto inicial perfazendo uma área superficial de 81,00m2 (oitenta 
e um metros quadrados).

  Art. 2º Fica assegurado à Municipalidade, em especial ao Departamen-
to de Água e Esgoto, o acesso permanente à área de terreno objeto da 
servidão, sem prejuízo de ser utilizada pelo proprietário ou terceiros por 
ele autorizado, desde que observadas as limitações ditadas pelo Poder 
Público Municipal.

  Art. 3° Na área de terreno objeto da servidão são proibidos:

  I - a implantação de edificações de qualquer espécie, independente da 
finalidade a que se destinem;

  II - o plantio de árvores de grande porte ou de vegetação permanente;

  III - a utilização de equipamentos que possam provocar vibrações ou 
cargas excessivas sobre as tubulações implantadas.

  Art. 4° A não observância das restrições impostas pela Municipalidade 
sujeitará o infrator à obrigatoriedade de promover as demolições, remo-
ções e limpezas pertinentes, respondendo ainda pelas perdas e danos 
cabíveis.

  Art. 5° Fica declarada de natureza urgente, para fins previstos no art. 15 
do Decreto-Lei Federal n° 3.365, de 21 de junho de 1941, a instituição 
de servidão administrativa e implantação de faixa de viela sanitária de 
que trata este decreto.

  Art. 6° Fica o Departamento de Água e Esgoto, por meio de sua Procu-
radoria Jurídica, autorizado e incumbido de promover, de forma amigável 
ou judicial, as medidas necessárias à instituição da servidão administra-
tiva de que trata este decreto.

  Art. 7º Ficam canceladas as vielas sanitárias a seguir descritas:

  Cadastro: 19.0095.0202.0000

  Proprietário: Prefeitura Municipal de Americana

  Local: Rua Miranda - Lote 12 - Quadra Q - Loteamento Vila Dainese - 
Americana - SP

  Descrição: "Inicia-se no ponto localizado na confluência da Avenida Tie-
tê com Rua Miranda e segue em curva à direita pela referida confluência 
numa distância de 3,07m (três metros e sete centímetros); deste deflete 
à direita e segue em reta divisando com área remanescente numa dis-
tância de 28,32m (vinte e oito metros e trinta e dois centímetros); des-
te deflete à direita e segue em reta divisando com área remanescente 
numa distância de 3,14m (três metros e quatorze centímetros); deste de-
flete à direita e segue em reta divisando com área remanescente numa 
distância de 26,84m (vinte e seis metros e oitenta e quatro centímetros) 
até o ponto inicial perfazendo uma área superficial de 83,00m2 (oitenta 
e três metros quadrados)."

  Cadastro: 19.0095.0084.0000 

  Proprietário: Gleyce Aparecida Alves Santana

  Local: Rua Camaquã - Lote 6 - Quadra Q - Loteamento Vila Dainese - 
Americana - SP

  Descrição: "Inicia-se no ponto localizado na divisa com lote 7 e segue 
em reta pela referida divisa numa distância de 3,54m (três metros e cin-
quenta e quatro centímetros); deste deflete à direita e segue em reta 
divisando com área remanescente numa distância de 0,90m (noventa 
centímetros); deste deflete à direita e segue em reta divisando com área 
remanescente numa distância de 15,59m (quinze metros e cinquenta 
e nove centímetros); deste deflete à direita e segue em reta divisando 
com lote 5A numa distância de 3,88m (três metros e oitenta e oito cen-
tímetros); deste deflete à direita e segue em reta divisando com área 
remanescente numa distância de 16,92m (dezesseis metros e noventa 
e dois centímetros) até o ponto inicial perfazendo uma área superficial 
de 50,17m2 (cinquenta metros quadrados e dezessete centímetros qua-
drados)." 

  Cadastro: 19.0095.0071.0000

  Proprietário: Roberto Silva Lima

  Local: Rua Camaquã - Lote 5A - Quadra Q - Loteamento Vila Dainese 
- American - SP 

  Descrição: "Inicia-se no ponto localizado no alinhamento da Rua Ca-
maquã onde faz divisa com lote 5B e segue em curva à direita pelo 
referido alinhamento numa distância de 3,35m (três metros e trinta e 
cinco centímetros); deste deflete à direita e segue em reta divisando 
com área remanescente numa distância de 3,13m (três metros e treze 
centímetros); deste deflete à direita e segue em reta divisando com lote 6 
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numa distância de 3,88m (três metros e oitenta e oito centímetros); des-
te deflete à direita e segue em reta divisando com área remanescente 
numa distância de 7,42m (sete metros e quarenta e dois centímetros); 
deste deflete à direita e segue em reta divisando com lote 5B numa dis-
tância de 1,60m (um metro e sessenta centímetro) até o ponto inicial 
perfazendo uma área superficial de 18,50m2 (dezoito metros quadrados 
e cinquenta centímetros quadrados)." 

  Art. 8º As despesas decorrentes da execução deste decreto correrão 
por conta das dotações orçamentárias próprias.

  Art. 9º Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 26 de agosto de 2021.

Publicado na mesma data na 
Secretaria de Administração

FABIO BERETTA ROSSI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO 

FRANCISCO ANTONIO 
SARDELLI 

PREFEITO MUNICIPAL

DIEGO DE BARROS GUIDOLIN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

NEGÓCIOS JURÍDICOS

 

DECRETO Nº 12.775, DE 26 DE AGOSTO DE 2021.

"Aprova o plano de retalhamento de gleba de propriedade de Hélio Mar-
degan e sua esposa Dulcinea Maria Zanini Mardegan, e dá outras pro-
vidências."

Francisco Antonio Sardelli, Prefeito Municipal de Americana, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas por lei;

  Considerando o que consta do procedimento administrativo PMA nº 
80.799/2019,

  D E C R E T A :

  Art. 1º Fica aprovado o plano de retalhamento de gleba com 30.000,00m2 
(trinta mil metros quadrados), situada na Estrada Municipal, nº 565, Bair-
ro Boa Esperança, cadastrada sob n° 26.0620.0020.0000, de proprieda-
de de Hélio Mardegan e sua esposa Dulcinea Maria Zanini Mardegan, 
conforme planta aprovada sob n° 96869, de 13 de agosto de 2021, que 
passa a ser constituída por:

  I - Gleba 01, com 15.000,00m2 (quinze mil metros quadrados);

  II - Gleba 02, com 15.000,00m2 (quinze mil metros quadrados).

  Art. 2° Na execução do plano de retalhamento, deverá ser observada 
a legislação pertinente, em especial a Lei n° 6.492, de 18 de dezembro 
de 2020.

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

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 26 de agosto de 2021.

Publicado na mesma data na 
Secretaria de Administração

FABIO BERETTA ROSSI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO 

FRANCISCO ANTONIO 
SARDELLI 

PREFEITO MUNICIPAL

DIEGO DE BARROS GUIDOLIN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

NEGÓCIOS JURÍDICOS

 

PORTARIA Nº 10.476, DE 31 DE AGOSTO DE 2021.

"Dispõe sobre a composição da Comissão Permanente de Licitações 
no âmbito da Administração Direta do Poder Executivo, nos termos que 
especifica, e dá outras providências."

Francisco Antonio Sardelli,Prefeito Municipal de Americana, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas por lei;

  Considerando o que consta do processo administrativo digital nº 
8.547/21,

  R E S O L V E :

  I - A Comissão Permanente de Licitações, instituída pelo Decreto n° 
8.358, de 31 de março de 2010, passa a ser composta, no âmbito da 
Administração Direta do Poder Executivo, pelos seguintes membros: 

  a) Titulares:

  - Sylvia Helena Peres, matrícula n° 8.104;
  - Janaina Cerimele Assis Dezan, matrícula n° 17.035;
  - José Francisco Montezelo, matrícula n° 6.608;
  - Sérgio Henrique Barboza, matrícula n° 16.058.

  b) Suplentes:

  - Enzo Hirose Jurgensen, matrícula n° 14.280;
  - Anderson Werneck Eyer, matrícula n° 13.829;
  - Luciane Carloni Gomes de Assis, matrícula n° 11.215;
  - Raíssa Pedrini Camero, matrícula n° 16.246;
  - José Nilton de Oliveira Filho, matrícula 10.706.

  II - Fica revogada a Portaria n° 10.147, de 07 de outubro de 2020.

  III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 31 de agosto de 2021.

Publicado na mesma data na 
Secretaria de Administração

FABIO BERETTA ROSSI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO 

FRANCISCO ANTONIO 
SARDELLI 

PREFEITO MUNICIPAL

DIEGO DE BARROS GUIDOLIN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

NEGÓCIOS JURÍDICOS

 

DECRETO Nº 12.779, DE 31 DE AGOSTO DE 2021.

"Revoga o Decreto nº 8.897, de 11 de abril de 2011."

Francisco Antonio Sardelli, Prefeito Municipal de Americana, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas por lei;

  Considerando o que consta do processo administrativo PMA nº 
59.992/2010,

  D E C R E T A :

  Art. 1º Fica revogado o Decreto n° 8.897, de 11 de abril de 2011.

  Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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  Prefeitura Municipal de Americana, aos 31 de agosto de 2021.

Publicado na mesma data na 
Secretaria de Administração

FABIO BERETTA ROSSI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO 

FRANCISCO ANTONIO 
SARDELLI 

PREFEITO MUNICIPAL

DIEGO DE BARROS GUIDOLIN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

NEGÓCIOS JURÍDICOS

 

DECRETO Nº 12.780, DE 31 DE AGOSTO DE 2021.

"Estabelece os valores mensais a serem pagos nos atendimentos vin-
culados ao Programa 'Creche para Todos' e as "OSC's", realizados por 
pessoas jurídicas de direito privado, e dá outras providências."

Francisco Antonio Sardelli, Prefeito Municipal de Americana, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas por lei;

  Considerando o disposto no art. 4º da Lei n° 5.319, de 16 de março de 
2012;

  Considerando o que consta do memorando digital n° 5.856/2021,

  D E C R E T A :

  Art. 1º Ficam estabelecidos, para pagamento às pessoas jurídicas de 
direito privado, com ou sem fins lucrativos ou econômicos, que realizem 
atendimentos educacionais mediante contratos ou instrumentos afins 
celebrados com o Município, vinculados ao Programa "Creche para To-
dos" e a Chamamentos Públicos - OSC's, os seguintes valores mensais:

  I - R$ 447,99 (quatrocentos e quarenta e sete reais e noventa e nove 
centavos) por criança, na faixa etária de 4 (quatro) meses a 3 (três) anos 
e 11 (onze) meses, para atendimento em período integral;

  II - R$ 332,48 (trezentos e trinta e dois reais e quarenta e oito centa-
vos) por criança, na faixa etária de 4 (quatro) meses a 3 (três) anos e 11 
(onze) meses, para atendimento em período parcial;

  III- - R$ 332,48 (trezentos e trinta e dois reais e quarenta e oito centa-
vos) por criança, na faixa etária de 4 (quatro) anos a 5 (cinco) anos, para 
atendimento em período parcial. 

  Parágrafo único. Os valores estabelecidos neste artigo serão reajusta-
dos anualmente, devendo ser aplicado, no mínimo, o índice de atualiza-
ção monetária adotado pela legislação municipal. 

  Art. 2° Os valores estabelecidos no artigo anterior compreendem o de-
senvolvimento de atividades que favoreçam o crescimento e o desen-
volvimento das crianças, em seus aspectos físico, afetivo, cognitivo e 
social.

  Art. 3º Fica revogado o Decreto n° 12.659, de 17 de março de 2021.

  Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagin-
do seus efeitos a 1º de junho de 2021.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 31 de agosto de 2021.

Publicado na mesma data na 
Secretaria de Administração

FABIO BERETTA ROSSI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO 

FRANCISCO ANTONIO 
SARDELLI 

PREFEITO MUNICIPAL

DIEGO DE BARROS GUIDOLIN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

NEGÓCIOS JURÍDICOS

  

LICITAÇÕES

EDITAL DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

- PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2021. 

 Processo nº 5.792/2021.

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE USO DA PLATAFORMA 
DE PROTEÇÃO PARA ESTAÇÕES DE TRABALHO, SERVIDORES, 
CLOUD E DISPOSITIVOS MÓVEIS".

  Data e horário limite para credenciamento, apresentação de propostas 
e documentos: 17 de Setembro de 2021, às 14h00, no Auditório "Villa 
Americana", no Paço Municipal, sito a Av. Brasil, nº 85, 1º andar.
Início da sessão de disputa de preços: 17 de Setembro de 2021, às 
14h00.
  O Edital estará à disposição dos interessados na Unidade de Supri-
mentos, sito a Av. Brasil, nº 85, 1º andar, no horário das 09h00 às 16h00 
horas, ou no site www.americana.sp.gov.br, a partir de 02 de Setembro 
de 2021.
  Eu, Luciane Carloni, matrícula n.º 11.215, conferi o presente. Eu, Fabio 
Beretta Rossi, Secretário de Administração, autorizei a publicação oficial. 

Americana, 31 de Agosto de 2021.

SECRETARIA DE FAZENDA
 

CONVOCAÇÃO DE CREDORES PARA CONCILIAÇÃO EM 
PRECATÓRIOS CÍVEIS

Edital 001/2021 - Câmara Municipal de Conciliação de Precatórios
OBJETO: Convocação para apresentação de propostas de conciliação 
direta com titulares de créditos de precatórios cíveis, nos termos do jul-
gamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.357, pelo Supre-
mo Tribunal Federal, da Lei Municipal 5.004 de 178 de maio de 2010 e 
do Decreto Municipal nº 12.771 de 26/08/2021. 

  A Câmara Municipal de Conciliação em Precatórios convoca todos os 
titulares de precatórios Cíveis das administrações Direta e Indireta do 
Município de Americana-SP, oriundos de ações que tramitaram pelo Tri-
bunal de Justiça do Estado de São Paulo, para, querendo, apresentarem 
suas propostas de acordo direto, nos termos do artigo 102, §1º do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias, da Lei Municipal 5.004 de 
17 de maio de 2010 e do Decreto Municipal nº 12.771 de 26/08/2021.

1. DO DESÁGIO APLICADO E DOS CRITÉRIOS DE PAGAMENTO

  1.1 Poderão celebrar o termo de conciliação direta os titulares originais 
dos precatórios CÍVEIS, seus sucessores "causa mortis" ou cessioná-
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rios, mediante oferta de deságio de 40% (quarenta por cento), para os 
créditos de precatórios inscritos na ordem cronológica de pagamento a 
partir do ano de 2015.

  1.2 O deságio será aplicado sobre o valor total do crédito, nos termos 
do artigo 4º §1º do Decreto Municipal nº 12.771 de 26/08/2021, desde 
que não haja discussão do mesmo em sede de ação rescisória, ou recur-
sos, de qualquer natureza, pendentes. 

  1.3 Anexa a este edital (anexo I) segue lista contendo o número do 
processo, o número de ordem do precatório e o valor atualizado de cada 
precatório da lista até o dia 21 de junho de 2021. 

  1.3.1 A lista a que se refere o item 1.3 foi atualizada pela DEPRE - 
Diretoria de Execução de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo e os acordos realizados nos termos deste edital tomarão 
aqueles valores como "valor total" para fins de aplicação do deságio 
mencionado no item 1.2. 

  1.4 Ao apresentarem proposta de conciliação os interessados mani-
festarão ter plena ciência e aceitação da legislação acima citada, a qual 
norteará e será observada em todo o procedimento.

2. DO PERÍODO DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE ACOR-
DO

  2.1  A proposta de conciliação direta com o Município, conforme modelo 
disponibilizado no Portal da Prefeitura do Município de Americana-SP 
na Internet, devidamente preenchida e acompanhada da documentação 
exigida, deverá ser apresentada através do sistema Americana Digital, 
disponível no portal da prefeitura municipal (www.americana.sp.gov.br) 
no prazo de até 30 (trinta) dias corridos contados da data de publicação 
deste edital.
  2.2.  O prazo estabelecido no item anterior poderá ser prorrogado, por 
ato do Secretário de Fazenda, uma vez e por igual período. 

3. DOS DOCUMENTOS

 3.1 As propostas de conciliação deverão ser instruídas com os seguin-
tes documentos:

  3.1.1 Nome ou razão social do credor, endereço para correspondências 
e qualificação;

  a. Cópia do CPF e de documento de identidade com foto, no caso de 
pessoas físicas;

  b. Cópia do ato constitutivo e das outorgas de poderes aos procurado-
res, quando não os sócios, no caso de pessoas jurídicas. 

  c. Cópia dos documentos de identidade com foto e do CPF dos sócios 
diretores no caso de pessoa jurídica; 

  3.1.2 Número de telefone fixo e/ou celular, para contato direto com o 
credor ou preposto responsável;

  3.1.3 Número de telefone fixo e/ou celular, para contato direto com o 
procurador do credor; 

  3.1.4 Cópias das principais peças do processo judicial em que seu deu 
a expedição do precatório (todas as peças que instruíram o pedido de 
abertura do precatório) e que sejam indispensáveis para realização do 
cálculo de atualização do débito e delimitação das obrigações do ente 
público, nos termos do artigo 3º do Decreto Municipal 11.802 de 30 de 
agosto de 2017;

  3.1.5 Cópia das decisões de mérito expedidas nos autos do processo 
judicial que deu origem ao precatório; 

  3.1.6 Cópia do ofício requisitório da emissão do precatório e da ordem 
de inscrição do precatório emitira pelo Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo;

  3.1.7 Memorial de cálculo indicando: 
  a. Valor atualizado do débito, segundo mapa anexo (anexo I)
  b. Incide de deságio aplicado; 

  3.1.8 valor líquido da proposta; 

  3.1.9 formulário de pedido de conciliação, disponibilizado no portal da 
Prefeitura Municipal de Americana, devidamente preenchido e assinado; 

  3.1.10 nos casos de propostas formuladas pelos sucessores "causa 
mortis", deverá acompanhar a proposta o pedido de habilitação dos her-
deiros nos autos da ação de execução, bem como a indicação do grau 
de parentesco e distribuição dos quinhões, para fins de correta tributa-
ção e futura emissão dos informes de rendimentos;

  3.1.11 tendo ocorrido a cessão de crédito, deverá acompanhar a pro-
posta de acordo a cópia do instrumento de cessão protocolado em juí-
zo, conforme artigo 100 §14 da Constituição Federal e Comunicado n. 
60/2012 do DEPRE Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo;

  3.1.12 procuração atualizada outorgada ao advogado habilitado na 
ação que originou o precatório, com poderes específicos para celebrar 
acordo direto;

  3.1.13 cópia do CPF e do RG, no caso de titulares de precatórios ali-
mentares maiores de 60 (sessenta) anos, bem como do comprovante da 
condição de portador de doença grave, quando o caso;

  3.1.14 no caso de precatórios em que haja mais de um credor, é indis-
pensável a participação de todos os titulares do precatório, uma vez que 
não haverá desmembramento do crédito; 

  3.2 - Independentemente das previsões contidas nesse edital, deverão 
ser atendidas às exigências contidas na Lei Municipal 5.004 de 17 de 
Maio de 2010 e no Decreto 11.802 de 30 de agosto de 2017.

4. DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA

  4.1 - Das propostas deverão obrigatoriamente constar:

  4.1.1 se o interessado se enquadra nos requisitos de prioridade ou não;

  4.1.2 a indicação do ente devedor (Prefeitura Municipal de Americana, 
Fundação Municipal de Saúde de Americana-FUSAME; Guarda Munici-
pal de Americana - GAMA ou Departamento de Água e Esgoto - DAE);

  4.1.3 a comprovação da desistência prévia de eventuais recursos pen-
dentes do credor visando à retificação do precatório que implique em 
aumentar o valor do crédito;

  4.1.4 que o interessado tem ciência de que o pagamento será proces-
sado exclusivamente pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e 
de que o valor do débito será aquela constante do mapa atualizado que 
segue anexo (anexo I);

  4.1.5 a concordância do credor com a retenção do Imposto de Renda 
pelo Juízo da Execução, se devido, quando do levantamento do valor, 
conforme memória de cálculo apresentada, nos termos da Lei nº 7713/88 
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e INRFB 1145/11, 1500/14 e 1558/2015. 

  4.1.6 a concordância tratada no item anterior também abarca o reco-
nhecimento da incidência do Imposto de Renda, se devido, sobre os 
juros de mora.

5. DO VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE ACORDOS

  5.1 Serão destinados ao pagamento das propostas contempladas os 
valores disponíveis na conta administrada pelo Tribunal de Justiça ao 
longo do presente ano de 2021, reservada ao pagamento de precatórios 
por meio de acordos, nos termos da Lei 5.004 de 17 de maio de 2010, e 
do artigo 102, §1º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 
com redação dada pela emenda constitucional 99/2017.

6. DO CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

  6.1 Findo o prazo previsto no item 2.1, as propostas tempestivamen-
te apresentadas serão classificadas e postas em ordem de pagamento 
obedecendo aos seguintes critérios: 

  6.1.1 portadores de doenças graves e maiores de 60 (sessenta) anos 
titulares de precatórios alimentares, ordenados, entre si, segundo a or-
dem cronológica da inscrição do precatório; 

  6.1.2 demais pedidos, ordenados entre si segundo ordem cronológica 
de inscrição do precatório, sendo conferida prioridade a todos os preca-
tórios alimentares no interior de cada exercício. 

  6.2 Considera-se portador de doença grave aquele que tenha sua con-
dição assim reconhecida pela DEPRE do Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo. 

  6.3 Considera-se maior de 60 anos aquele que tenha completado essa 
idade até a data de protocolo do requerimento do pedido de acordo.

7. DAS IMPUGNAÇÕES E DA LISTA DEFINITIVA

  7.1 Será concedido o prazo de cinco dias úteis, após a divulgação da 
lista preliminar, para eventuais impugnações.

  7.2 Após a análise do lote de propostas apresentadas, será convocada 
sessão da Câmara de Conciliação para julgamento das impugnações e 
aprovação da lista definitiva de propostas, respeitado o limite de recur-
sos disponíveis na conta designada no item 5.1. 

  7.3 Após a publicação da lista definitiva, os titulares das propostas 
contempladas serão intimados, pessoalmente ou por seus procurado-
res, para assinatura do termo de conciliação de precatório e da petição 
conjunta endereçada ao juízo da causa requerendo a homologação do 
acordo formalizado. 

  7.4 Apenas após a homologação pelo juízo de origem serão encami-
nhados os termos de acordo à DEPRE do Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo para cumprimento do quanto acordado, o que deverá ser 
providenciado pelo credor, sem prejuízo de eventual atuação da Muni-
cipalidade. 

  7.5 O procedimento para pagamento dos acordos será estabelecido 
pelo Tribunal competente.

  7.6 Após o envio dos acordos ao Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo para homologação, cessam as atribuições do Município com re-
lação aos pagamentos dos acordos, conforme artigo 97, § 4º da ADCT.

8. DAS PROPOSTAS CONTEMPLADAS

  8.1 Serão contempladas todas as propostas que possam ser pagas até 
o limite dos depósitos realizados no presente ano de 2021, na segunda 
conta administrada pelo Tribunal de Justiça, destinada ao pagamento de 
precatórios por meio de acordos. 

  8.2 O valor total disponível estimado até o dia 31 de dezembro de 2021 
é de R$5.370.000,00 (cinco milhões trezentos e setenta mil reais). 

9. DA EFETIVAÇÃO E DO PROCESSAMENTO DOS PAGAMENTOS

 9.1 O cálculo definitivo, a aplicação do deságio acordado e o efetivo 
pagamento serão realizados pela Diretoria de Execução de Precatórios 
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, conforme disponibilidade 
financeira do saldo indicado no item 8.2.

  9.2 O pagamento do acordo implicará plena quitação pelo credor;

  9.3 O Imposto de Renda - IRRF, se devido nos moldes estabeleci-
dos pela Receita Federal (Lei 7713/88 e INRFB 1145/11, 1500/14 e 
1558/2015) será retido pelo Juízo da Execução quando do levantamento 
e repassado aos cofres públicos;

  9.4 Caso até o momento do levantamento do pagamento do crédito não 
tenha sido deferido o pedido de habilitação dos herdeiros, a tributação 
será devida pelo espólio, devendo ser expedido o respectivo informe de 
rendimentos em nome deste; 

  9.5 O credor não poderá desistir da proposta de acordo após publica-
ção da lista definitiva de acordos deferidos e envio ao juízo competente 
para homologação.

10. DOS PEDIDOS INDEFERIDOS

 10.1 Na ausência ou a desconformidade dos documentos necessários 
ou dos requisitos exigidos pela legislação em vigor e por este edital, a 
comissão poderá intimar o proponente para saneamento, e, permane-
cendo a omissão, deverá indeferir o pedido.

  10.2 Serão indeferidas as propostas cujos créditos estejam pendentes 
de recurso, retificação ou de ação rescisória.

  10.3 O deferimento do pedido não afasta a necessidade de observância 
à disponibilidade financeira da conta indicada no item 5.1 deste edital. 

11. DAS IRREGULARIDADES

  11. O acordo não produzirá efeitos se constatadas irregularidades in-
sanáveis relativas à legitimidade do habilitante, aos cálculos realizados 
ou a outros pressupostos essenciais relacionados ao respectivo crédito, 
mesmo após seu encaminhamento ao Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo.

12. DAS INFORMAÇÕES 

  Eventuais dúvidas e ou informações complementares poderão ser obti-
das pelo telefone (19) 3475-9035 e/ou pelo endereço de e-mail concilia-
cao@americana.sp.gov.br
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Americana, 1 de setembro de 2021

 

SIMONE INÁCIO DE FRANÇA BRUNO 
Secretária de Fazenda 

 
DIEGO DE BARROS GUIDOLIN 
Secretário de Negócios Jurídicos 

 
DAVI FRITZSONS BONIN 
Membro SNJ-Contencioso 

 
ANDERSON WERNECK EYER 

Membro SNJ-Administrativo 
 

KAMILE ALEXIA FREITAS JACINTO DE SOUZA 
 Membro SEFAZ
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DEPARTAMENTO DE ÁGUA E 
ESGOTO

 

PORTARIA Nº 1.121, DE 30 DE AGOSTO DE 2021.
"Que constitui Comissão Processante Administrativa".

O Diretor de Unidade Executiva do Departamento de Água e Esgoto de 
Americana, Marcos Eduardo Morelli, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por lei,

  RESOLVE:

  Artigo 1º - Constituir Comissão Processante Administrativa referente ao 
Processo Administrativo nº 9.601/2021. 

  Artigo 2º - A Comissão será composta pelos servidores: 

  - Cássia Regiane Reinhel Carmona
  - Karina Cristiane Maule
  - Sônia Aparecida Bonesso 
  - Ademir Devechi Pacheco
  - Rosana de Godoy

  Artigo 3º - A presidência da Comissão poderá ser exercida pelo primei-
ro membro indicado, que terá prazo de 30 (trinta) dias para entrega do 
relatório final.

  Artigo 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

  Publicada no quadro de editais, na mesma data.

Americana, 30 de agosto de 2021

MARCOS EDUARDO MORELLI
DIRETOR DE UNIDADE EXECUTIVA

GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA 
(GAMA)

 

PORTARIA N° 142, DE 31 DE AGOSTO DE 2021

"Que Instaura Sindicância."

MARCO AURÉLIO DA SILVA, DIRETOR-COMANDANTE da GUARDA 
MUNICIPAL DE AMERICANA, no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas por lei e pela Portaria nº 10.236 de 01 de janeiro de 2021. 

  Considerando o teor do PROTOCOLO/GAMA nº 7219/2021.

R E S O L V E:

  I- INSTAURAR SINDICÂNCIA, para apurar suposta infração disciplinar

  II- A condução da SINDICÂNCIA será realizada pela COMISSÃO SIN-
DICANTE da GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA

  III- O prazo para conclusão desta SINDICÂNCIA é de 30 (TRINTA) dias 
a contar desta data, podendo ser prorrogado a pedido da COMISSÃO 
SINDICANTE

  IV- Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário

Americana, 31 de agosto de 2021

MARCO AURÉLIO DA SILVA
DIRETOR-COMANDANTE

 

PORTARIA N° 143 DE 31 DE AGOSTO DE 2021
"Que Instaura Sindicância."

MARCO AURÉLIO DA SILVA, DIRETOR-COMANDANTE da GUARDA 
MUNICIPAL DE AMERICANA, no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas por lei e pela Portaria nº 10.236 de 01 de janeiro de 2021. 

  Considerando o teor do PROTOCOLO/GAMA nº 7265/2021.

R E S O L V E:

  I- INSTAURAR SINDICÂNCIA, para apurar suposta infração disciplinar

  II- A condução da SINDICÂNCIA será realizada pela COMISSÃO SIN-
DICANTE da GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA

  III- O prazo para conclusão desta SINDICÂNCIA é de 30 (TRINTA) dias 
a contar desta data, podendo ser prorrogado a pedido da COMISSÃO 
SINDICANTE

  IV- Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário

Americana, 31 de agosto de 2021

MARCO AURÉLIO DA SILVA
DIRETOR-COMANDANTE

 

PORTARIA N° 144, DE 31 DE AGOSTO DE 2021
"Que Instaura Sindicância."

MARCO AURÉLIO DA SILVA, DIRETOR-COMANDANTE da GUARDA 
MUNICIPAL DE AMERICANA, no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas por lei e pela Portaria nº 10.236 de 01 de janeiro de 2021. 

  Considerando o teor do PROTOCOLO/GAMA nº 7273/2021

R E S O L V E:

  I- INSTAURAR SINDICÂNCIA, para apurar suposta infração disciplinar

  II- A condução da SINDICÂNCIA será realizada pela CORREGEDORIA 
da GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA

  III- O prazo para conclusão desta SINDICÂNCIA é de 30 (TRINTA) dias 
a contar desta data, podendo ser prorrogado a pedido da CORREGE-
DORIA

  IV- Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário

Americana, 31 de agosto de 2021

MARCO AURÉLIO DA SILVA
DIRETOR-COMANDANTE
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