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confluência da Rua Candido Bertini com Rua Luiz Geraldo Mirandola 
numa distância de 14,14m (quatorze metros e quatorze centímetros); 
deste segue em reta pelo alinhamento da Rua Luiz Geraldo Mirandola 
numa distância de 21,00m (vinte e um metros); deste deflete à direita e 
segue em reta divisando com Área Remanescente numa distância de 
50,00m (cinquenta metros); deste deflete à direita e segue em reta divi-
sando com Área Remanescente numa distância de 30,00m (trinta me-
tros); até o ponto inicial perfazendo uma área superficial de 1.482,62m² 
(um mil e quatrocentos e oitenta e dois metros quadrados e sessenta e 
dois centímetros quadrados)."

  Parágrafo único. A permissão de uso de que trata este decreto é outor-
gada para a exploração, no local, da atividade de horta. 

  Art. 2º Em decorrência da permissão de uso, a permissionária pagará 
à Prefeitura Municipal, mensalmente, na Unidade de Arrecadação ou na 
rede bancária, por meio de guias, carnês ou boletos, a critério exclusivo 
do Poder Público, preço público no valor de R$ 67,86 (sessenta e sete 
reais e oitenta e seis centavos), cujo recolhimento deverá ser efetuado 
até o dia 25 (vinte e cinco) do mês subsequente ao de referência.

  § 1º O preço público decorrente da permissão de uso de que trata este 
decreto será: 

  I - reajustado de acordo com a legislação municipal vigente;

  II - devido até a data de revogação deste diploma, ou até a data da inte-
gral desocupação do bem, caso, por qualquer motivo, esta ocorra após 
a edição do referido ato revocatório. 

  § 2º Sem prejuízo da exigibilidade do preço público previsto no 
"caput"deste artigo, a Prefeitura Municipal poderá lançar eventuais tribu-
tos incidentes sobre o imóvel e sobre a atividade ali desenvolvida, fican-
do a permissionária responsável, também, pelo pagamento das tarifas 
ou taxas devidas ao DAE - Departamento de Água e Esgoto e à CPFL 
- Companhia Paulista de Força e Luz, decorrentes da utilização de seus 
respectivos serviços. 

  Art. 3º Durante a vigência da permissão de uso, a permissionária fica 
obrigada a cumprir, sob pena de revogação, as seguintes condições:

  I - manter o bem público em boas condições de segurança, limpeza, 
conservação e uso, livre de lixo, detritos ou entulhos, executando as 
reformas ou construções que se fizerem necessárias, sem que delas 
resulte qualquer direito a indenização ou retenção;

  II - comunicar à Prefeitura Municipal, imediatamente e por escrito, 
qualquer ocorrência que represente risco à segurança e preservação 
do imóvel; 

  III - atender as exigências dos Poderes Públicos; 

  IV - não ceder, transferir, emprestar, arrendar, locar ou estabelecer par-
ceria, a qualquer título, total ou parcialmente, sobre o objeto da permis-
são de uso, sem autorização prévia e expressa do Poder Executivo; 

  V - não alterar a finalidade da permissão de uso, salvo se houver prévia 
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- CONVITE Nº 001/2021. 
 Processo nº 29.288/2020
  A Prefeitura Municipal de Americana torna público que na publicação do 
dia 06/03/2021, do referido processo, onde se lê: Eu, José Eduardo da 
Cruz Rodrigues Flores, Secretário de Administração Interino, leia-se: Eu, 
Fabio Beretta Rossi, Secretário de Administração, autorizei a publicação 
oficial.
  Eu, Luciane Carloni, matrícula n.º 11.215, conferi o presente. Eu, Fabio 
Beretta Rossi, Secretário de Administração, autorizei a publicação ofi-
cial. Americana, 08 de Março de 2021.
 

DECRETO Nº 12.642, DE 2 DE MARÇO DE 2021.

  "Outorga permissão de uso de imóvel público municipal à empresária 
individual Aparecida de Souza Silva, 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. 62, inciso VI, e 82, § 4º, da Lei Orgâ-
nica do Município de Americana;

  Considerando o que dispõem as Leis nº 4.299, de 4 de janeiro de 2006, 
e n° 6.258, de 21 de dezembro de 2018;

  Considerando o que consta do Decreto nº 9.706, de 3 de julho de 2012; 

  Considerando, ainda, o que consta do procedimento administrativo 
PMA nº 13.045/2019,

  D E C R E T A :

  Art. 1º Fica outorgada a empresária individual Aparecida de Souza Sil-
va, inscrita no C.N.P.J. sob n° 32.750.139/0001-49, e no Cadastro de 
Atividades do Município sob n° 104.439, com endereço residencial na 
Rua Heitor dos Prazeres, nº 93, Parque Residencial Jaguari, em Ameri-
cana/SP, permissão de uso da área pública municipal a seguir descrita:

  Proprietário: Prefeitura Municipal de Americana

  Local: Rua Luiz Geraldo Mirandola - Parque Residencial Boa Vista - 
Americana - SP 

  Cadastro: 08.0073.0283.0000 

  Descrição: "Inicia-se num ponto localizado no alinhamento da Rua Can-
dido Bertini e segue em reta pelo referido alinhamento, numa distância 
de 41,00m (quarenta e um metros); deste segue em curva à direita na 
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e expressa autorização do Poder Executivo;

  VI - apresentar à Municipalidade, quando exigido, os comprovantes 
de pagamento dos preços públicos decorrentes da permissão de uso, 
bem como, quando for o caso, das tarifas de água, esgoto e de energia 
elétrica; 

  VII - pagar pontualmente o preço público decorrente da permissão, 
podendo, a exclusivo critério do Poder Executivo, ser tolerado atraso 
máximo de 2 (dois) meses consecutivos, caso em que a permissionária 
não poderá se valer desta tolerância por mais de uma vez a cada ano 
do calendário civil;

  VIII - manter os dados cadastrais regularmente atualizados, junto ao 
Cadastro de Atividades da Prefeitura Municipal;

  IX - cumprir todas as demais determinações legais e regulamentares 
vigentes. 

  Art. 4º Caberá exclusivamente à permissionária suportar os danos pes-
soais ou patrimoniais originados de caso fortuito, força maior, ou decor-
rentes da ação de terceiros, relativos ao imóvel objeto desta permissão.

  Art. 5º Além de se submeter ao poder de polícia de todos os demais 
órgãos da Prefeitura Municipal, a permissionária será especialmente 
fiscalizada pela Secretaria de Meio Ambiente, cujo Secretário deverá 
encaminhar relatório semestral ao Prefeito, informando se estão sendo 
fielmente cumpridas todas as exigências e obrigações estabelecidas no 
presente decreto e na legislação aplicável, sendo que a informação de 
não cumprimento ensejará a imediata revogação da permissão de uso.

  Art. 6º A permissão de uso de que trata este decreto é outorgada a título 
precário e por tempo indeterminado, podendo ser revogada a qualquer 
tempo pela Administração Municipal.

  Art. 7º Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 2 de março de 2021.

DECRETO Nº 12.645, DE 2 DE MARÇO DE 2021.

  "Aprova o plano de retalhamento de gleba de propriedade de Lilian 
Nader Atallah e outros, e dá outras providências."

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

  Considerando, ainda, o que consta do processo administrativo PMA nº 
6.123/2020,

  D E C R E T A :

  Art. 1º Fica aprovado o plano de retalhamento de gleba com 6.541,70m2 
(seis mil e quinhentos e quarenta e um metros quadrados e setenta cen-
tímetros quadrados), situada na Rua João Truzzi, S/N, Bairro São Vito, 
cadastrada sob n° 10.0510.0070.0000, de propriedade de Lilian Nader 
Atallah e outros, conforme planta aprovada sob n° 96042, de 17 de feve-
reiro de 2021, que passa a ser constituída por:

  I - Gleba A2B, com 3.270,51m2 (três mil e duzentos e setenta metros 
quadrados e cinquenta e um centímetros quadrados);

  II - Gleba A2A, com 3.271,19m2 (três mil e duzentos e setenta e um 
metros quadrados e dezenove centímetros quadrados).

  Art. 2° Na execução do plano de retalhamento, deverá ser observada 
a legislação pertinente, em especial a Lei n° 6.264, de 21 de dezembro 
de 2018.

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

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 2 de março de 2021.

   
 

DECRETO Nº 12.644, DE 2 DE MARÇO DE 2021.

  "Aprova o plano de retalhamento de gleba de propriedade de Lilian 
Nader Atallah e outros, e dá outras providências."

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

  Considerando, ainda, o que consta do processo administrativo PMA nº 
6.120/2020,

  D E C R E T A :

  Art. 1º Fica aprovado o plano de retalhamento de gleba com 6.541,63m2 
(seis mil e quinhentos e quarenta e um metros quadrados e sessenta e 
três centímetros quadrados), situada na Rua João Truzzi, S/N, Bairro 
São Vito, cadastrada sob n° 10.0510.0060.0000, de propriedade de Li-
lian Nader Atallah e outros, conforme planta aprovada sob n° 96041, de 
17 de fevereiro de 2021, que passa a ser constituída por:

  I - Gleba A1B, com 3.270,40m2 (três mil e duzentos e setenta metros 
quadrados e quarenta centímetros quadrados);

  II - Gleba A1A, com 3.271,23m2 (três mil e duzentos e setenta e um 
metros quadrados e vinte e três centímetros quadrados).

  Art. 2° Na execução do plano de retalhamento, deverá ser observada 
a legislação pertinente, em especial a Lei n° 6.264, de 21 de dezembro 
de 2018.

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

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 2 de março de 2021.
 

DECRETO Nº 12.646, DE 2 DE MARÇO DE 2021.

  "Aprova o plano de retalhamento de gleba de propriedade de Lilian 
Nader Atallah e outros, e dá outras providências."

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

  Considerando, ainda, o que consta do processo administrativo PMA nº 
6.126/2020,

  D E C R E T A :

  Art. 1º Fica aprovado o plano de retalhamento de glebas com 
19.625,01m2 (dezenove mil e seiscentos e vinte e cinco metros qua-
drados e um centímetro quadrado), situadas na Rua Cecim Abrão 
Elias, S/N, Bairro São Vito, cadastradas sob n° 10.0510.0080.0000, nº 
10.0510.0090.0000 e n° 10.0510.0100.0000, de propriedade de Lilian 
Nader Atallah e outros, conforme planta aprovada sob n° 96043, de 17 
de fevereiro de 2021, que passa a ser constituída por:

  I - Gleba A3A1, com 4.124,30m2 (quatro mil e cento e vinte e quatro 
metros quadrados e trinta centímetros quadrados);

  II - Gleba A3A2 - com 4.062,20m2 (quatro mil e sessenta e dois metros 
quadrados e vinte centímetros quadrados);

  III - Gleba A3A3, com 3.931,60m2 (três mil e novecentos e trinta e um 
metros quadrados e sessenta centímetros quadrados);
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  IV - Gleba A3A4, com 3.800,99m2 (três mil e oitocentos metros quadra-
dos e noventa e nove centímetros quadrados);

  V - Gleba A3A5, com 3.705,92m2 (três mil e setecentos e cinco metros 
quadrados e noventa e dois centímetros quadrados).

  Art. 2° Na execução do plano de retalhamento, deverá ser observada 
a legislação pertinente, em especial a Lei n° 6.264, de 21 de dezembro 
de 2018.

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

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 2 de março de 2021.

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA ELEIÇÃO 
DO COMCULT - CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA

A Comissão Eleitoral instituida pela Portaria n° 10.326, de 4 de março 
de 2021, por seu Presidente, torna público o presente edital de convo-
cação para realização de eleição para a escolha dos representantes das 
câmaras setoriais do Conselho Municipal de Cultural do Município de 
Americana - COMCULT, para o ano de 2021/2022.

1 DO OBJETO
1.1 Constitui objeto do presente edital a convocação para realização da 
eleição dos representantes das câmaras setorias do Conselho Municipal 
de Cultura do Município de Americana - COMCULT, para o mandato de 
12 (doze) meses, nos termos do que dispõe o artigo 19 da Lei nº 6.274, 
de 11 de fevereiro de 2019.
2 DOS CANDIDATOS E ELEITORES

2.1 DO CADASTRO DOS CANDIDATOS

2.1.1 Somente poderá se candidatar o cidadão, que atender os seguin-
tes requisitos:
2.1.1.1 ser maior de 18 (dezoito)anos;
2.1.1.2 residir há, no mínimo, 12 (doze) meses no município de Ameri-
cana;
2.1.1.3 atuar na área artístico/cultural há pelo menos 12 (doze) meses;
2.1.1.4 não ser cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral 
ou por afinidade, até o primeiro grau, de outro candidato a conselheiro 
do Conselho Municipal de Cultura de Americana;
2.1.1.5 apresentar todas as informações e documentação exigidas nos 
itens 2.1.6.1 a 2.1.6.3 deste edital.
2.1.2 Serão eleitos 07 (sete) representantes titulares e 07 suplentes, da 
sociedade civil para as Câmaras Setoriais de: 
  I - dança;
  II - literatura; 
  III - folclore, artesanato, blocos carnavalescos e escolas de samba; 
  IV - teatro; 
  V- Musica;
  VI - cinema, video e midia eletrônica; 
  VII - artes plásticas

2.1.2.1 Os primeiros colocados de cada Câmara Setoriais terão assento 
no Conselho Municipal de Cultura como titulares,
2.1.2.2 Os segundos colocados de cada Câmara Setorial terão assento 
no Conselho Municipal de Cultura como suplentes. 
2.1.3 Cada candidato ao Conselho Municipal de Cultura do Município 
de Americana deverá estar cadastrado na Câmara Setorial na qual per-
tence e/ou pretende representar sendo vedado o cadastro em mais de 
uma Câmara.
2.1.4 O candidato deverá se cadastrar exclusivamente por meio do Por-
tal da Prefeitura Municipal de Americana - Cadastro de Artistas - Eleição 
do Conselho de Cultura Exercício 2021.
2.1.5 O período de cadastramento será de 10 a 29 de março de 2021.

2.1.5.1 O cadastramento encerrar-se-á às 12h00 do dia 29 de março 
de 2021.

2.1.6 No ato de seu cadastro, o candidato, deverá enviar a seguinte do-
cumentação:
2.1.6.1 cópia de cédula de identidade ou outro documento e identificação 
oficial reconhecido pela legislação brasileira, com foto e, se for o caso, 
informar o nome social no ato do cadastro;
2.1.6.2 comprovante de residência no município de Americana, por meio 
de contas de fornecimento de energia elétrica, de água e de telefone 
ou, ainda, correspondência pessoal, comercial ou bancária, em nome 
do candidato;
2.1.6.3 documento comprobatório de experiência e/ou relação com a 
área de cultura comprovado por curriculum vitae e/ou declaração de pro-
va de atuação profissional e experiência junto a áreas culturais expedida 
por entidade da área que demonstrem experiência de, pelo menos, 12 
(doze) meses na área, de acordo com a Câmara Setorial, para a qual 
está se candidatando.
2.1.7 A Comissão Eleitoral fará a análise das informações e da docu-
mentação apresentada, publicando os nomes dos candidatos habilita-
dos, com a indicação da Câmara Setorial, com seus segmentos, no Diá-
rio Oficial do Município de Americana.
2.1.8 Após análise caberá recurso conforme cronograma, que será pu-
blicada a respectiva decisão recursal no Diário Oficial do Município de 
Americana, bem como, a homologação das candidaturas, contendo os 
nomes dos candidatos que concorrerão a eleição em suas respectivas 
Câmaras Setoriais.
2.1.9 A candidatura poderá ser impugnada pela Comissão Eleitoral a 
qualquer tempo, caso a documentação apresentada pelo candidato con-
tenha alguma irregularidade comprovada.
2.2 DO CADASTRO DO ELEITOR

2.2.1 O eleitor, para obter direito a voto, deverá estar cadastrado exclu-
sivamente no
  portal da Prefeitura Municipal de Americana https://www.americana.
sp.gov.br/ - Cadastro de Artistas
2.2.2 O eleitor deverá optar pelo cadastramento em apenas uma das 
Câmaras Setoriais, para a qual deseja votar.
2.2.3 O período de cadastramento será de 10 a 29 de março de 2021.
2.2.3.1 O cadastramento encerrar-se-á às 12h00 do dia 29 de março 
de 2021.
2.2.4 A Comissão Eleitoral fará a análise das informações no cadastro, 
publicando o resultado, com os nomes dos eleitores aptos a votarem.
2.2.5 Após publicação dos resultados, os não contemplados poderão 
entrar com recurso, obedecendo os prazos establecidos no cronogra-
ma.
2.2.6 A decisão recursal deverá constarno Diário Oficial do Município 
de Americana.
3 DA ELEIÇÃO
3.1 A eleição será realizada em 3 (tres) periodos: manhã, tarde e noite, 
no dia 13 de abril de 2021, das 09h00 às 12h00, das 14h00 às 17h00 e 
das 18h00 as 21h00 no seguinte local:
3.2 Centro de Cultura e Lazer "Poeta António Zoppi" - CCL, sito. Avenida 
Brasil nº 1293 - Jardim São Paulo.
3.3 Sala de reuniões ou auditório.
3.4 Será afixada no local de votação a lista dos candidatos, contendo:
3.4.1 o nome do candidato e a Câmara Setorial para a qual estará se 
candidatando, 
3.5 Nenhum outro material poderá ser afixado no local.
3.6 A metodologia usada neste pleito será o processo manual, com 
cédulas eleitorais rubricadas por, no mínimo, 02 (dois) membros da co-
missão eleitoral.
3.7 O voto será pessoal e intransferível, não sendo aceito voto por pro-
curação.
3.8 Cada eleitor somente poderá votar em 1 (um) candidato da sua Câ-
mara Setorial.
3.8.1 Caso o eleitor indique mais de 1 (um) candidato para Câmara Se-
torial, o voto será anulado.
3.9 Caso a cédula eleitoral seja rasurada, esteja ilegível ou com dizeres 
alheios ao pleito, será anulada.
3.10 Será eleito conselheiro titular de sua respectiva Camara Setorial o 
candidato que obtiver a primeira colocação na votação. 
3.11 Será eleito conselheiro suplente de sua respectiva Câmara Setorial 
o candidato que obtiver a segunda colocação na votação. 
3.12 Em caso de empate, o candidato com mais idade será eleito. 
3.13 Além dos componentes da Comissão Eleitoral, poderão ser con-
vocados servidores da Prefeitura Municipal de Americana para atuarem 
como mesários no dia da eleição, devendo seus nomes constarem na 
Ata Pública de Eleição.
3.14 A Comissão Eleitoral acompanhará o processo de votação e apu-
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ração dos votos.
3.15 Encerrada a votação, a Comissão Eleitoral lavrará Ata Pública de 
Eleição, em que constarão o escrutino (contagem dos votos) e sua apu-
ração, com os nomes dos conselheiros titulares e suplentes eleitos e as 
respectivas Câmaras Setoriais, a qual será publicada no Diário Oficial do 
Município de Americana.
3.16 Do resultado da eleição caberá recurso à Comissão Eleitoral no 
prazo de 02 (dois) dias úteis da data de publicação no Diário Oficial do 
Município de Americana..
3.17 O resultado final do processo eleitoral será homologado pelo Se-
cretário Municipal de Cultura e publicado no Diário Oficial do Município 
de Americana 
4 DOS RECURSOS

  Os recursos deverão ser interpostos no portal da Prefeitura Municipal 
de Americana https://www.americana.sp.gov.br/ - via protocolo digital 
1doc - Eleição do Conselho de Cultura 2021, mediante petição funda-
mentada, constando a identificação do candidato ou do eleitor, conforme 
o caso, dirigida à Comissão Eleitoral. 
4.1 Interposto o recurso, os demais candidatos ou eleitores serão co-
municados, por meio de publicação no Diário Oficial do Município de 
Americana.
4.2 O recurso terá efeito suspensivo.
4.3 Caberá à Comissão Eleitoral dar provimento ou não aos recursos 
interpostos, publicando sua decisão no Diário Oficial do Município de 
Americana.
5 DA NOMEAÇÃO E POSSE

5.1 Os representantes eleitos para o Conselho de Cultura de Americana 
serão nomeados por Decreto do Prefeito Municipal.
5.2 O Secretário Municipal de Cultura e Turismo, em reunião especial-
mente convocada para isso, dará posse aos conselheiros.
6 DO CRONOGRAMA

6.1 O cronograma estimado para realização do processo eleitoral objeto 
deste edital será o seguinte:
6.2 Publicação do Edital de Convocação em Diário Oficial do Município 

e Início das inscrições do cadastramento de candidatos e de eleitores: 
10/03/2021;
6.3 Término das inscrições: 29/03/ 2021 ás 12h00;
6.4 Resultado da análise de cadastro de candidaturas e de eleitores: 31 
/03 / 2021; 
6.5 Início do prazo de recurso das candidaturas e dos cadastros de elei-
tores indeferidos: 02/04/2021;
6.6 Término do Recurso: 05/04/ 2021;
6.7 Análise de recursos indeferidos e deferidos e de impugnação: 07 / 
04 / 2021;
6.8 Publicação da decisão de impugnação e da homologação: 08 /04 / 
2021;
6.9 Eleição: 12/04/ 2021; obedecendo os seguintes horários: das 09h00 
às 12h00, das 14h00 às 17h00 e das 18h00 as 21h00.
6.10 Publicação do resultado da eleição: 14/04/2021.
6.11 Datas do prazo de recurso: dias 14 e 15/04/2021
6.12 Publicação do resultado final de eleição: 17/04/2021.

7 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1 Informações ou esclarecimentos de dúvidas sobre este edital po-
derão ser obtidos pelo e-mail: cultura@americana.sp.gov.br, sectur@
americana.sp.gov.br; 
7.2 Os recursos e casos omissos serão decididos pela Comissão Eleito-
ral e serão submetidos à avaliação e decisão final do Secretário Munici-
pal de Cultura e Turismo, 

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS 
URBANOS

 
UniDaDe De TransporTes e sisTema Viário

SETOR DE MULTAS

  

 

 

   

  

 A Autoridade de Trânsito deste Município, no uso de suas atribuições previstas na Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997 (CTB) nos artigos 281 e 282, notifica os proprietários e/ou condutores dos veículos constantes da relação em 
anexo, sobre a autuação efetuada por infração de trânsito, considerando que a Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos (ECT), devolveram as respectivas notificações a este remetente, por não ter localizado os proprietários dos 
veículos, queira por ausência, mudança de endereço, desconhecido no local, endereço insuficiente, entre 
outros.Informando que poderá interpor Recurso em 1ª Instância até a data do vencimento da multa e deverá ser 
protocolado no setor competente à Avenida Bandeirantes, 600, Lot. Industrial, Município de Americana - SP.Poderá 
ser emitida 2ª via do boleto na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos - Unidade de Transportes e Sistema Viário, R 
Dos Antúrios, 301, Jardim São Pedro, Município de Americana - SP, O pagamento da multa poderá ser efetuado até a 
data do prazo para pagamento com desconto nos correspondentes Mais BB, pagável também através dos Terminais de 
Auto Atendimento e Internet Banking do Banco do Brasil. Após vencimento, entrar em contato junto ao órgão autuador 
para reemissão da Guia de Pagamento com atualização da Data de Vencimento e Valor (Valor Original + Multa/Juros) 
conforme Resolução do CONTRAN 619 de 06 de Setembro de 2016. O não pagamento impedirá a renovação da 
Licença Anual e a Transferência de Propriedade. Aquele que adquirir o veículo, cujas taxas e multas não tenham sido 
pagas, fica responsável pelo pagamento das mesmas. Em seu próprio benefício, os proprietários de veículos devem 
manter seus endereços atualizados no DETRAN. Prazo para Pagamento da Penalidade com desconto de 20% e 
Interposição de Recurso em 1ª Instância: 07/04/2021 
 
Placa Nº do Auto Data Infração Infração Valor Multa 
JKD4447 E010111835 02/08/2019 745-5 0 R$130,16 
BIK9720 E010111976 02/08/2019 745-5 0 R$130,16 
CKQ5508 E010114605 16/08/2019 745-5 0 R$130,16 
CBY0333 E010115448 20/08/2019 745-5 0 R$130,16 
FRC2125 P010116015 23/08/2019 567-3 2 R$130,16 
FQD4707 Z000014354 09/09/2019 554-1 2 R$195,23 
FRN7617 Z000015081 12/09/2019 554-1 2 R$195,23 
GAL7395 E010123567 01/10/2019 745-5 0 R$130,16 
FEM8843 Z000019478 10/10/2019 554-1 2 R$195,23 
DKD2839 E010125771 13/10/2019 745-5 0 R$130,16 
JHJ1651 A010125779 13/10/2019 605-0 3 R$293,47 
FRS0515 E010126166 14/10/2019 745-5 0 R$130,16 
PWI8057 Z000019639 14/10/2019 554-1 2 R$195,23 
ECB1566 E010126637 17/10/2019 746-3 0 R$195,23 
EWD3544 E010126758 18/10/2019 745-5 0 R$130,16 
HIT1459 Z000020267 18/10/2019 554-1 2 R$195,23 
FBD8572 E010128512 27/10/2019 745-5 0 R$130,16 
FRS0515 E010128433 27/10/2019 745-5 0 R$130,16 
FRS0515 E010128712 28/10/2019 745-5 0 R$130,16 
FRS0515 E010128713 28/10/2019 745-5 0 R$130,16 
CZJ7833 A010128617 28/10/2019 605-0 3 R$293,47 
HAK5496 E010129226 01/11/2019 745-5 0 R$130,16 
FVZ1939 E010129509 02/11/2019 745-5 0 R$130,16 
FIR5954 Z000021863 04/11/2019 554-1 2 R$195,23 
FDF3808 E010130551 08/11/2019 745-5 0 R$130,16 
BHS3060 E010130492 08/11/2019 745-5 0 R$130,16 
DUO4978 E010130775 09/11/2019 745-5 0 R$130,16 
CBI5196 Z000022444 09/11/2019 554-1 2 R$195,23 
QOH7171 Z000022702 12/11/2019 554-1 2 R$195,23 
BFD6347 E010131335 13/11/2019 745-5 0 R$130,16 
DEY6629 F430262117 14/11/2019 763-3 1 R$293,47 
OYB8267 E010131670 15/11/2019 745-5 0 R$130,16 
CKE6665 F430262175 16/11/2019 552-5 0 R$130,16 
QJK3439 E010133024 22/11/2019 746-3 0 R$195,23 
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 A Autoridade de Trânsito deste Município, no uso de suas atribuições previstas na Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997 (CTB) nos artigos 281 e 282, notifica os proprietários e/ou condutores dos veículos constantes da relação em 
anexo, sobre a autuação efetuada por infração de trânsito, considerando que a Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos (ECT), devolveram as respectivas notificações a este remetente, por não ter localizado os proprietários dos 
veículos, queira por ausência, mudança de endereço, desconhecido no local, endereço insuficiente, entre 
outros.Informando que poderá interpor Recurso em 1ª Instância até a data do vencimento da multa e deverá ser 
protocolado no setor competente à Avenida Bandeirantes, 600, Lot. Industrial, Município de Americana - SP.Poderá 
ser emitida 2ª via do boleto na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos - Unidade de Transportes e Sistema Viário, R 
Dos Antúrios, 301, Jardim São Pedro, Município de Americana - SP, O pagamento da multa poderá ser efetuado até a 
data do prazo para pagamento com desconto nos correspondentes Mais BB, pagável também através dos Terminais de 
Auto Atendimento e Internet Banking do Banco do Brasil. Após vencimento, entrar em contato junto ao órgão autuador 
para reemissão da Guia de Pagamento com atualização da Data de Vencimento e Valor (Valor Original + Multa/Juros) 
conforme Resolução do CONTRAN 619 de 06 de Setembro de 2016. O não pagamento impedirá a renovação da 
Licença Anual e a Transferência de Propriedade. Aquele que adquirir o veículo, cujas taxas e multas não tenham sido 
pagas, fica responsável pelo pagamento das mesmas. Em seu próprio benefício, os proprietários de veículos devem 
manter seus endereços atualizados no DETRAN. Prazo para Pagamento da Penalidade com desconto de 20% e 
Interposição de Recurso em 1ª Instância: 07/04/2021 
 
Placa Nº do Auto Data Infração Infração Valor Multa 
JKD4447 E010111835 02/08/2019 745-5 0 R$130,16 
BIK9720 E010111976 02/08/2019 745-5 0 R$130,16 
CKQ5508 E010114605 16/08/2019 745-5 0 R$130,16 
CBY0333 E010115448 20/08/2019 745-5 0 R$130,16 
FRC2125 P010116015 23/08/2019 567-3 2 R$130,16 
FQD4707 Z000014354 09/09/2019 554-1 2 R$195,23 
FRN7617 Z000015081 12/09/2019 554-1 2 R$195,23 
GAL7395 E010123567 01/10/2019 745-5 0 R$130,16 
FEM8843 Z000019478 10/10/2019 554-1 2 R$195,23 
DKD2839 E010125771 13/10/2019 745-5 0 R$130,16 
JHJ1651 A010125779 13/10/2019 605-0 3 R$293,47 
FRS0515 E010126166 14/10/2019 745-5 0 R$130,16 
PWI8057 Z000019639 14/10/2019 554-1 2 R$195,23 
ECB1566 E010126637 17/10/2019 746-3 0 R$195,23 
EWD3544 E010126758 18/10/2019 745-5 0 R$130,16 
HIT1459 Z000020267 18/10/2019 554-1 2 R$195,23 
FBD8572 E010128512 27/10/2019 745-5 0 R$130,16 
FRS0515 E010128433 27/10/2019 745-5 0 R$130,16 
FRS0515 E010128712 28/10/2019 745-5 0 R$130,16 
FRS0515 E010128713 28/10/2019 745-5 0 R$130,16 
CZJ7833 A010128617 28/10/2019 605-0 3 R$293,47 
HAK5496 E010129226 01/11/2019 745-5 0 R$130,16 
FVZ1939 E010129509 02/11/2019 745-5 0 R$130,16 
FIR5954 Z000021863 04/11/2019 554-1 2 R$195,23 
FDF3808 E010130551 08/11/2019 745-5 0 R$130,16 
BHS3060 E010130492 08/11/2019 745-5 0 R$130,16 
DUO4978 E010130775 09/11/2019 745-5 0 R$130,16 
CBI5196 Z000022444 09/11/2019 554-1 2 R$195,23 
QOH7171 Z000022702 12/11/2019 554-1 2 R$195,23 
BFD6347 E010131335 13/11/2019 745-5 0 R$130,16 
DEY6629 F430262117 14/11/2019 763-3 1 R$293,47 
OYB8267 E010131670 15/11/2019 745-5 0 R$130,16 
CKE6665 F430262175 16/11/2019 552-5 0 R$130,16 
QJK3439 E010133024 22/11/2019 746-3 0 R$195,23 

  

 

 

   

  

GKJ0785 E010134158 29/11/2019 745-5 0 R$130,16 
GKJ0785 E010134159 29/11/2019 745-5 0 R$130,16 
GKJ0785 E010134820 02/12/2019 745-5 0 R$130,16 
GKJ0785 E010134980 03/12/2019 745-5 0 R$130,16 
GKJ0785 E010134981 03/12/2019 745-5 0 R$130,16 
GKJ0785 E010135091 03/12/2019 745-5 0 R$130,16 
GKJ0785 E010134978 03/12/2019 745-5 0 R$130,16 
GKJ0785 E010135253 04/12/2019 745-5 0 R$130,16 
GKJ0785 E010135407 05/12/2019 745-5 0 R$130,16 
GKJ0785 E010135297 05/12/2019 745-5 0 R$130,16 
GKJ0785 E010135298 05/12/2019 745-5 0 R$130,16 
FNJ8380 E010135714 07/12/2019 745-5 0 R$130,16 
 

Americana, 08 de março de 2021

PEDRO DO NASCIMENTO JÚNIOR
Autoridade de Trânsito
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SETOR DE MULTAS

  

 

 

 A Autoridade de Trânsito deste Município, no uso de suas atribuições previstas na Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (CTB) nos artigos 281 e 
282, notifica os proprietários e/ou condutores dos veículos constantes da relação em anexo, sobre a autuação efetuada por infração de trânsito, 
considerando que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), devolveram as respectivas notificações a este remetente, por não ter localizado 
os proprietários dos veículos, queira por ausência, mudança de endereço, desconhecido no local, endereço insuficiente, entre outros, concedendo-lhes, 
caso queiram, conforme o prazo desta publicação, para a identificação de condutor e/ou a interpor Defesa de Autuação, que deverão ser protocolados no 
www.americana.sp.gov.br Prazo para Interposição de Defesa de Autuação e Identificação do Condutor Infrator: 23/03/2021 
 
Placa Nº do Auto Data Infração Infração 
ESM2816 A010207919 01/01/2021 605-0 3 
DHK6809 E010207187 29/12/2020 745-5 0 
FKZ4338 E010207281 29/12/2020 745-5 0 
HFI8952 E010207351 30/12/2020 745-5 0 
BYJ4J46 E010207851 01/01/2021 745-5 0 
FJE8095 E010208271 03/01/2021 745-5 0 
DMU5739 E010208343 03/01/2021 745-5 0 
FCX7B49 E010208714 05/01/2021 745-5 0 
BYT3874 E010209046 07/01/2021 745-5 0 
GHL0006 E010209063 07/01/2021 745-5 0 
FCV4374 E010209078 07/01/2021 745-5 0 
EYX3200 P010209095 07/01/2021 567-3 2 
FKZ4338 Z000052674 28/12/2020 554-1 2 
DMU0080 Z000052740 30/12/2020 554-1 2 
 

PEDRO DO NASCIMENTO JÚNIOR
Autoridade de Trânsito

 

SETOR DE MULTAS

Fica o interessado cientificado do julgamento proferido pela JARI - Junta Administrativa de Recursos de Infração - 1ª Instância.

Processo Placa Nº Auto Resultado 
200613/2021 GWQ7722 Z000051737-1 DEFERIDO 
200614/2021 FOM7245 E010127581-1 INDEFERIDO 

 

  Para os processos INDEFERIDOS, cabe recurso para o CETRAN (2ª Instância), no prazo de 30 dias do julgamento do processo.
Americana, 08 de março de 2021

PEDRO DO NASCIMENTO JUNIOR 
SECRETÁRIO ADJUNTO

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E 
ESGOTO

 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL

PROCESSO Nº 2.417/17
MODALIDADE: Concorrência pública 01/2017
CONTRATO Nº 30/17
OBJETO:Prestação de serviços para a execução da nova captação de 
água bruta do Rio Piracicaba com recursos do PAC 2.
CONTRATANTE: Departamento de Água e Esgoto
CONTRATADA: CONSTRUTORA ARTEC /SA.
FINALIDADE: Prorrogar o prazo contratual por mais 90 dias (noventa) 
dias a partir de 24/02/2021.
ASSINATURA DO TERMO: 23/02/2021.

Americana, 08 de março de 2021

MARCOS EDUARDO MORELLI
DIRETOR DE UNIDADE EXECUTIVA

 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/19
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8.555/2019
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço de do-
sagem de 324 toneladas de cloro líquido, gás comprimido liquefeito, 
utilizado como desinfetante no tratamento de água destinada ao abas-
tecimento público, acondicionado em cilindros de 900 kg de capacidade 
com fornecimento de equipamentos de dosagem novos em regime de 
comodato, incluindo manutenções preventivas e corretivas. A utilização 
do produto no tratamento de água deverá atender as especificações 
constantes na NBR 15784 e não poderá liberar nenhum residual, sob ne-
nhuma circunstância de aplicação, que altere os padrões de potabilidade 
definidos pela Portaria de consolidação nº 5 de 28/09/2017 do Ministério 
da Saúde ou outra que a substitua. Para entrega parcelada durante 24 
(vinte e quatro) meses, conforme quantidades e especificações constan-
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tes no Termo de Referência.
CONTRATO: Nº 30/19
CONTRATANTE: Departamento de Água e Esgoto
CONTRATADA: SABARÁ QUIMICOS E INGREDIENTES S/A
FINALIDADE: Prorrogação do contrato por mais 24 (vinte e quatro) me-
ses a partir de 24/07/2021.
ASSINATURA DO TERMO: 05/03/2021.

Americana, 08 de março de 2021

MARCOS EDUARDO MORELLI
DIRETOR DE UNIDADE EXECUTIVA

GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA 
(GAMA)

 

EDITAL DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 539/2021 MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 001/2021   - TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 
PÃO FRANCÊS DE 50g (CINQUENTA GRAMAS) PARA a GAMA"
DATA E HORÁRIO LIMITE PARA CREDENCIAMENTO, APRESENTA-
ÇÃO DE PROPOSTAS: DIA 30 DE MARÇO DE 2021 ÀS 09:00 HORAS, 
Na sede da Guarda Municipal, à Praça Tiradentes, s/nº - Bairro Colina, 
Americana/SP - Telefone (19) 3408-8220  Início da sessão de disputa de 
preços: dia 30 de março de 2021 às 09:15 h.
  O Edital estará a disposição dos interessados no site www.gama.
sp.gov.br 
  Ou através de solicitação para: compras@gama.sp.gov.br

Americana, 04 de março de 2021

MARCO AURÉLIO DA SILVA
DIRETOR-COMANDANTE

 

PORTARIA N° 56, DE 08 DE MARÇO DE 2021
"Que revoga portaria e destitui servidor da função de designação em 

confiança"

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.  
R E S O L V E:

  I- REVOGAR PORTARIA nº 16 de 07 de maio de 2018 e DESTITUIR o 
servidor MARCIORODRIGO AZZI, matrícula nº 740, da função de SU-
BINSPETOR, função de designação em confiança, retornando à função 
originária de Guarda Civil Municipal, GRUPO SALARIAL 10

II- Esta portaria foi publicada na mesma data na Sede da Guarda Munici-
pal de Americana, revogando as disposições em contrário

Americana, 08 de março de 2021

MARCO AURÉLIO DA SILVA
DIRETOR-COMANDANTE

 

PORTARIA N° 57, DE 08 DE MAIO DE 2021
"Que nomeia servidores para a função  de designação em confiança.".

MARCO AURÉLIO DA SILVA Diretor-Comandante da Guarda Municipal 
de Americana, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e 
pela Portaria nº 10.236 de 01 de janeiro de 2021;

RESOLVE:

  I - NOMEAR o servidor ADNEI BORGES DA SILVA, matrícula nº 940, 
na função de SUBINSPETOR da Guarda Municipal de Americana, fun-
ção designação de confiança, GRUPO SALARIAL 11

  II - NOMEAR o servidor ROGÉRIO BISPO DOS SANTOS, matrícula nº 
1072, na função de SUBINSPETOR da Guarda Municipal de Americana, 
função designação de confiança, GRUPO SALARIAL 11

  III - NOMEAR o servidor PAULO ELIZEU DOS SANTOS, matrícula nº 
1162, na função de SUBINSPETOR da Guarda Municipal de Americana, 
função designação de confiança, GRUPO SALARIAL 11

  IV - Esta portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições 
em contrário.

Americana, 08 de março de 2021

MARCO AURÉLIO DA SILVA
DIRETOR-COMANDANTE

 

PORTARIA N° 58, DE 08 DE MARÇO DE 2021
"Que Prorroga a Portaria nº 32, de 10 de fevereiro de 2021."

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 que dispõe o artigo 257, § 3º da Lei Municipal nº 
5.110/2010,

R E S O L V E:

  I- Prorrogar o prazo da Portaria nº 32 de 10 de fevereiro de 2021, por 
mais 30 (TRINTA) dias, conforme consta no PROTOCOLO/GAMA n° 
2.379/2021

  II- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-
-se as disposições em contrário.

Americana, 08 de março de 2021

MARCO AURÉLIO DA SILVA
DIRETOR-COMANDANTE
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