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EDITAL Nº 064/2019
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO DO ISSQN/RETIDO NA FONTE

A Secretaria de Fazenda do Município de Americana, na forma da lei, FAZ SABER a quem mais possa interessar e a todos quantos o presente edital 
virem ou dele tiverem conhecimento, que, por meio da Unidade de Tributação, processa-se o lançamento de ofíciodoImposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza - ISSQN e seus acréscimos legais, com amparo artigo 275 da Lei Municipal 4.930, de 2009, artigo 2º, VI, da Lei n.º 3.610/2001 e 
artigo 2º da Lei nº 2.341/1989, com a redação da Lei nº 3.131/1997. Autorizado pelos artigos 238, IV e 239, III, da Lei nº 4.930/2009, com redação das 
Leis nº 5.432/2012 e 6.079/2017, ficam osresponsáveis tributários, identificados a seguir, NOTIFICADOS dos lançamentos formalizados através dos 
respectivos Autos de Infração e Imposição de Multa/Notificação de Lançamento de Ofício - AIIM/NLO, em razão do descumprimento da obrigação 
de recolher o imposto declarado através de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica/Declaração Eletrônica de Serviços Tomados, conforme previsto nos 
artigos 38, 60, 73, 76, 77, 86 e 92 Lei nº 4.930, de 24 de dezembro de 2009, combinados com o artigo 128 do Código Tributário Nacional (Lei Federal 
nº 5.172, de 25 de outubro de 1966) e no artigo 6º da Lei Complementar Federal nº 116, de 31 de julho de 2003.
Ficam ainda os responsáveis tributários NOTIFICADOS de que:
1 - o prazo para pagamento dos Autos de Infração e Imposição de Multa supramencionados ou apresentação de defesa escrita à Unidade de Julga-
mento de Processos Administrativos é de 30 (trinta) dias, contados da data da publicação deste (artigos 239, III, e 266 da Lei nº 4.930/2009, com a 
redação das Leis nº 5.432/2012 e 5.664/2014);
2 - encontra-se à disposição do contribuinte ou de seu representante legal, cópia do inteiro teor dos Autos supramencionados.

E para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e ignorância não possa ser alegada, expediu-se o presente edital, que será publicado na forma 
da Lei.
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RESPONSÁVEL 
TRIBUTÁRIO CNPJ COMPETÊNCIAS 

LISTA DE 
SERVIÇOS 

N° 
AIIM/NLO  Protocolo 

ACTEC CONSTRUTORA 
E INCORPORADORA 

EIRELE - EPP 
18138407000145 02/2014 07.09 60/2019 89.997/2019 

AMERILOG 
TRANSPORTES EIRELI 

ME 
20829212000193 12/2014 16.02 49/2019 89.999/2019 

ART SERVICES 
SOLUÇÕES & 

LOGISTICA S.A. 
03953892000800 

04/2014, 05/2014, 
06/2014, 07/2014, 
08/2014, 09/2014, 
10/2014, 11/2014 

11.04, 16,02 39/2019 88.771/2019 

 
AUTO POSTO MC DE 
AMERICANA I LTDA 

12953205000170 
07/2014, 08/2014, 

09/2014 
07.02, 07.09, 

17.01 
24/2019 88.447/2019 

B F PLÁSTICOS 
INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO EIRELI 
06019701000159 

07/2018, 08/2018, 
10/2018 

07.10, 17.05 77/2019 88.451/2019 

BENITEC COMERCIO, 
SERVIÇOS E 

INSTALAÇÕES LTDA 
ME 

01459365000141 02/2014 7.02 68/2019 89.734/2019 

BK BRASIL OPERAÇÃO 
E ASSESSORIA A 

RESTAURANTES S.A 
13574594013417 

02/2014, 04/2014, 
05/2014, 02/2016, 
07/2016, 08/2016, 
10/2016, 02/2018, 
04/2018, 05/2018 

07.11, 07.10, 
07.02, 11.01, 

11.02 
75/2019 90.764/2019 

BRNN CONFECCOES 
DE ROUPAS EIRELI - 

EPP 
22764881000150 

08/2014, 05/2018, 
06/2018, 07/2018, 
08/2018, 09/2018, 

10/2018 

17.02, 17.12 23/2019 88.445/2019 

CEC DA ESCOLA 
MUNICIPAL DE ENSINO 
FUNDAMENTAL EMEF 

03241139000115 06/2014 7.02 57/2019 89601/2019 

CENTRO ESPÍRITA 
FRATERNIDADE 

43266337000158 
05/2014, 06/2014, 
07/2014, 08/2014, 

02/2015 
07.09, 03,05 30/2019 89.127/2019 

CLINICA 
ODONTOLOGICA DR. 

MÁRCIO PARISE LTDA 
12196045000162 

11/2014, 10/2015, 
10/2016, 10/2017, 
11/2017, 01/2018, 
02/2018, 03/2018, 
05/2018, 06/2018 

7.09 54/2019 89.736/2019 

CONSTRUTORA 
NOVAES LTDA - EPP 

11458177000152 

01/2014, 09/2014, 
10/2014, 12/2014, 
08/2015, 09/2015, 
10/2015, 11/2015, 
12/2015, 02/2016, 
03/2016, 04/2016, 
05/2016, 06/2016, 
07/2016, 11/2016 

03.04, 03.05, 
07.02, 07.09 

78/2019 90.762/2019 

CONSTRUTORA 
TECNIBRAS LTDA 

61243036000190 

06/2014, 07/2014, 
08/2014, 10/2014, 
11/2014, 02/2015, 
03/2015, 04/2015, 
05/2015, 06/2015, 
07/2015, 08/2015, 
09/2015, 10/2015, 
11/2015, 12/2015, 
01/2016, 02/2016, 
03/2016, 05/2016, 

08/2016 

03.05, 07.02 19/2019 88.443/2019 

DHOMA 
CONSTRUTORA 

10324311000160 09/2014, 04/2015 7.02, 7.09 56/2019 89.602/2019 

EDITORA Z LTDA 00818827000107 
10/2014, 01/2015, 
02/2015, 03/2015 

11.02, 16.02 70/2019 89.132/2019 

ELISANGELA CRISTINA 
LIMONI - ME 

17508113000103 
01/2014, 03/2014, 
10/2014, 11/2014, 

04/2018 
7.10 69/2019 89.603/2019 

ES & FILHOS 
EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA 

11254337000141 
04/2014, 08/2014, 

09/2014 
07.02 18/2019 88.442/2019 
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F A MARTINELI 03607507000104 12/2014, 03/2015 7.02 72/2019 89.134/2019 

FANNIL 
EMPREENDIMENTOS E 
PARTICIPACOES LTDA 

02971520000177 
07/2014, 09/2015, 
10/2016, 12/2016 

07.09, 07.11 44/2019 90.807/2019 

FERNANDA LUIZA SIA 
HERVATIN ME 

03228501000118 
07/2014, 08/2014, 

01/2015 
16.02 27/2019 89.184/2019 

FORTE - FOMENTO, 
ADMINISTRAÇÃO, 

SERVIÇOS E 
TECNOLOGIA LTDA 

02530948000184 03/2014 11.01, 16.02 74/2019 90.849/2019 

GAVIGLIA 
INCORPORADORA 
IMOBILIÁRIA LTDA 

12385760000143 
11/2014, 01/2015, 
02/2015, 03/2015 

3.05, 7.02 38/2019 89.146/2019 

GR 
EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA 

03539685000137 10/2014 7.02 37/2019 89.148/2019 

HIGITEX HIGIENIZAÇÃO 
E LOCAÇÃO DE 

TÊXTEIS EIRELI - ME 
03554132000153 

11/2014, 05/2015, 
03/2016, 04/2016, 
05/2016, 06/2016, 
07/2016, 08/2016, 
09/2016, 10/2016, 
11/2016, 12/2016, 
01/2017, 02/2017, 
03/2017, 04/2017 

07.09, 07.10  61/2019 90.821/2019 

IGREJA CRISTÁ 
PRESBITERIANA DE 

AMERICANA 
55351035000167 

06/2014, 09/2015, 
03/2018, 04/2018 

7.05, 7.09 71/2019 89.605/2019 

IGREJA DO 
EVANGELHO 

QUADRANGULAR 
62955505175986 07/2014 07.02 43/2019 89.637/2019 

IGREJA EVANGÉLICA 
ASSEMBLÉIA DE DEUS 

EM AMERICANA - 
MINISTÉRIO BELÉM 

44678563000109 
05/2014, 01/2017, 
02/2017, 10/2017, 

11/2017 
7.02, 11.02 36/2019 89.149/2019 

IRMAOS SANTAROSA 
ALIMENTACAO LTDA. - 

ME 
10955667000100 03/2014, 01/2016 07.02, 07.10 53/2019 90.007/2019 

L S F GIOVANNETTI 
LTDA - EPP 

09603933000148 01/2014, 05/2014 11.01, 16.02 35/2019 89.152/2019 

M J DA SILVA DOS 
ANJOS CONSTRUÇÕES 

EPP 
13592813000160 

05/2014, 06/2014, 
07/2014, 10/2014 

03.05, 07.02 22/2019 88.453/2019 

M. MESSIAS BORGES 
FILHO ME 

16492117000170 11/2014 07.02 29/2019 89.633/2019 

MARCHETTE 
ASSESSORIA EM 
INSTALAÇÕES E 

PINTURA LTDA ME 

10555078000126 08/2014 03.05 63/2019 90.845/2019 

MARCOS A. GOMES 
INSTALAÇÃO E 
MANUTENÇÃO 
ELÉTRICA ME 

11349314000110 05/2014 07.02 40/2019 88.417/2019 

MASTER COMERCIO & 
REPRESENTAÇÃO 

EIRELI ME 
05232523000187 

01/2014, 03/2014, 
04/2014, 05/2014, 
06/2014, 07/2014, 

08/2014 

07.02 16/2019 88.441/2019 

 

MIL&SETE 
CONTRUTORA LTDA 

06916913000139 08/2014, 04/2015 07.02, 07.09 45/2019 90.388/2019 

MILTON RYOJI 
UEYAMA - ME 

13080504000100 
03/2014, 04/2014, 
06/2014, 07/2014, 
09/2014, 07/2015 

7.09, 16.02 34/2019 89.155/2019 

MLLC & SEGA SJRP 
EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS SPE 
LTDA 

14165347000107 01/2014, 02/2014 7.02 33/2019 89.159/2019 

MLLC MOGI GUAÇU 
FASE II 

EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS SPE 

LTDA 

17838840000120 10/2014 07.02 25/2019 89.998/2019 

NETHUNO TEXTIL LTDA 
ME 

10387486000116 
09/2014, 10/2014, 
11/2018, 12/2014, 

05/2016 
07.10, 17.05  59/2019 90.004/2019 

NUTRI FOR LIFE 
RESTAURANTE LTDA 

ME 
08861133000164 01/2014 07.09 48/2019 90.543/2019 

PADOVET BANHO E 
TOSA E PET SHOP 

LTDA 
14589553000136 

09/2014, 10/2014, 
01/2016, 02/2016, 
03/2016, 04/2016, 
05/2016,  06/2016, 
07/2016, 08/2016, 
09/2016, 10/2016, 
11/2016, 12/2016, 
01/2017, 02/2017, 
03/2017, 04/2017, 
05/2017, 06/2017, 
07/2017, 08/2017, 
09/2017, 10/2017, 
11/2017, 12/2017, 
01/2018, 02/2018, 
03/2018, 04/2018, 
05/2018, 06/2018, 
07/2018, 08/2018, 
09/2018, 10/2018 

07.09 65/2019 90.544/2019 

PARQUE ARKANSAS 
INCORPORAÇÕES SPE 

LTDA 
12385796000127 

01/2014, 05/2016, 
09/2016, 03/2017 

7.02, 7.10 58/2019 89.600/2019 

R. CAR LOCACAO DE 
CACAMBAS LTDA - ME 

05246021000105 04/2014 07.09 52/2019 90.006/2019 

RAIA DROGASIL S/A 61585865078851 
11/2014, 06/2017, 
11/2017, 01/2018, 
04/2018, 07/2018 

07.02,  07.09, 
07.10, 07.11, 

11.02,  
47/2019 90.546/2019 

RECANTO DO SABIA 
EMPREENDIMENTO 

IMOBILIARIO SPE LTDA 
21409564000152 

12/2014,11/2015, 
12/2015, 01/2016, 
03/2016, 04/2016 

07.02, 07.09 41/2019 89.095/2019 

SÃO CAMILO 
ADMINISTRAÇÃO E 

PARTICIPAÇÕES LTDA 
43249911000160 04/2014, 05/2014 

03.05, 07.02, 
07.09 

66/2019 89.162/2019 

SEDAMERICANA 
TECIDOS LTDA 

54885413000120 07/2014 07.02 42/2019 88.569/2019 

SERGIO JACOB DE 
SOUZA 

16898746000102 
01/2014, 03/2014, 
04/2014, 05/2014, 
06/2014, 07/2014 

07.02 17/2019 88.461/2019 

 

AUTO POSTO MC DE 
AMERICANA I LTDA 

12953205000170 
07/2014, 08/2014, 

09/2014 
07.02, 07.09, 

17.01 
24/2019 88.447/2019 

B F PLÁSTICOS 
INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO EIRELI 
06019701000159 

07/2018, 08/2018, 
10/2018 

07.10, 17.05 77/2019 88.451/2019 

BENITEC COMERCIO, 
SERVIÇOS E 

INSTALAÇÕES LTDA 
ME 

01459365000141 02/2014 7.02 68/2019 89.734/2019 

BK BRASIL OPERAÇÃO 
E ASSESSORIA A 

RESTAURANTES S.A 
13574594013417 

02/2014, 04/2014, 
05/2014, 02/2016, 
07/2016, 08/2016, 
10/2016, 02/2018, 
04/2018, 05/2018 

07.11, 07.10, 
07.02, 11.01, 

11.02 
75/2019 90.764/2019 

BRNN CONFECCOES 
DE ROUPAS EIRELI - 

EPP 
22764881000150 

08/2014, 05/2018, 
06/2018, 07/2018, 
08/2018, 09/2018, 

10/2018 

17.02, 17.12 23/2019 88.445/2019 

CEC DA ESCOLA 
MUNICIPAL DE ENSINO 
FUNDAMENTAL EMEF 

03241139000115 06/2014 7.02 57/2019 89601/2019 

CENTRO ESPÍRITA 
FRATERNIDADE 

43266337000158 
05/2014, 06/2014, 
07/2014, 08/2014, 

02/2015 
07.09, 03,05 30/2019 89.127/2019 

CLINICA 
ODONTOLOGICA DR. 

MÁRCIO PARISE LTDA 
12196045000162 

11/2014, 10/2015, 
10/2016, 10/2017, 
11/2017, 01/2018, 
02/2018, 03/2018, 
05/2018, 06/2018 

7.09 54/2019 89.736/2019 

CONSTRUTORA 
NOVAES LTDA - EPP 

11458177000152 

01/2014, 09/2014, 
10/2014, 12/2014, 
08/2015, 09/2015, 
10/2015, 11/2015, 
12/2015, 02/2016, 
03/2016, 04/2016, 
05/2016, 06/2016, 
07/2016, 11/2016 

03.04, 03.05, 
07.02, 07.09 

78/2019 90.762/2019 

CONSTRUTORA 
TECNIBRAS LTDA 

61243036000190 

06/2014, 07/2014, 
08/2014, 10/2014, 
11/2014, 02/2015, 
03/2015, 04/2015, 
05/2015, 06/2015, 
07/2015, 08/2015, 
09/2015, 10/2015, 
11/2015, 12/2015, 
01/2016, 02/2016, 
03/2016, 05/2016, 

08/2016 

03.05, 07.02 19/2019 88.443/2019 

DHOMA 
CONSTRUTORA 

10324311000160 09/2014, 04/2015 7.02, 7.09 56/2019 89.602/2019 

EDITORA Z LTDA 00818827000107 
10/2014, 01/2015, 
02/2015, 03/2015 

11.02, 16.02 70/2019 89.132/2019 

ELISANGELA CRISTINA 
LIMONI - ME 

17508113000103 
01/2014, 03/2014, 
10/2014, 11/2014, 

04/2018 
7.10 69/2019 89.603/2019 

ES & FILHOS 
EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA 

11254337000141 
04/2014, 08/2014, 

09/2014 
07.02 18/2019 88.442/2019 
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SEVEN SPE 10 
EMPREENDIMENTOS E 
PARTICIPAÇÕES LTDA 

12288201000115 03/2014 7.02 26/2019 89.163/2019 

SHOWS E 
PROMOÇÕES CARLOS 

CUNHA LTDA 
04982615000111 12/2014 11.01, 16.02 64/2019 90.549/2019 

SINDICATO DOS 
MESTRES E CONTRA 

MESTRES N 
60938487000180 12/2014 17.05 32/2019 89.168/2019 

SODEXO DO BRASIL 
COMERCIAL S.A. 

49930514000135 05/2017 07.11 50/2019 90.002/2019 

SONERES 
CONSULTORIA EM 

GESTAO 
EMPRESARIAL LTDA 

09314764000126 
06/2014, 05/2016, 

02/2017 
07.02, 07.10, 

16.02 
51/2019 90.003/2019 

SUPPORT CARGO S.A. 02983304000141 

04/2014, 05/2014, 
06/2014, 07/2014, 
08/2014, 09/2014, 
10/2014, 11/2014, 

06/2016 

11.01,  11.04, 
16.02, 17.05 

67/2019 88.567/2019 

T D S M TRANSPORTES 
EIRELI ME 

19395612000159 
11/2014, 09/2015, 

10/2015 
07.09, 07.10 76/2019 90.830/2019 

TECELAGEM SANTA 
AMÉLIA EIRELI 

60163235000126 

01/2014, 02/2014, 
03/2014, 05/2014, 
06/2014, 07/2014, 
08/2014, 10/2014, 
11/2014, 12/2014, 
01/2015, 02/2015, 
03/2015, 04/2015, 
01/2017, 02/2017, 
03/2017, 04/2017, 
05/2017, 06/2017, 
07/2017, 08/2017, 
09/2017, 01/2018, 
02/2018, 04/2018, 
05/2018, 06/2018, 
08/2018, 10/2018 

11.02 62/2019 90.816/2019 

TEXMAQ INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA 

64050461000151 

04/2014, 09/2014, 
01/2017, 05/2017, 
04/2018, 05/2018, 

06/2018 

07.02 28/2019 89.634/2019 

TÊXTIL TABACOW S A 61204202000654 
11/2014, 12/2014, 
01/2015, 02/2015 

17.05 20/2019 88.462/2019 

TOFER ENGENHARIA 
COMÉRCIO E 

INDÚSTRIA LTDA 
47932751000100 

07/2014, 08/2014, 
11/2014, 06/2015, 

11/2015 
7.02 31/2019 89.169/2019 

TRANSPORTADORA 
CAPIVARI LTDA 

44597524000187 

04/2014, 05/2014, 
06/2014, 07/2014, 
08/2014, 09/2014, 
10/2014, 11/2014, 
11/2014, 12/2014, 
01/2015,02/2015 

17.05 46/2019 88.565/2019 

VESTIS CONFECÇÕES 
EIRELI 

04394868000174 

11/2014, 12/2014, 
01/2015, 02/2015, 
03/2015, 04/2015, 

06/2015 

7.09, 11.04 55/2019 89.599/2019 

XÓP BOUTIQUE LTDA. - 
ME 

09495907000143 
09/2014, 10/2014, 

11/2014 
03.05, 07.02 21/2019 88.449/2019 

 
 

MIL&SETE 
CONTRUTORA LTDA 

06916913000139 08/2014, 04/2015 07.02, 07.09 45/2019 90.388/2019 

MILTON RYOJI 
UEYAMA - ME 

13080504000100 
03/2014, 04/2014, 
06/2014, 07/2014, 
09/2014, 07/2015 

7.09, 16.02 34/2019 89.155/2019 

MLLC & SEGA SJRP 
EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS SPE 
LTDA 

14165347000107 01/2014, 02/2014 7.02 33/2019 89.159/2019 

MLLC MOGI GUAÇU 
FASE II 

EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS SPE 

LTDA 

17838840000120 10/2014 07.02 25/2019 89.998/2019 

NETHUNO TEXTIL LTDA 
ME 

10387486000116 
09/2014, 10/2014, 
11/2018, 12/2014, 

05/2016 
07.10, 17.05  59/2019 90.004/2019 

NUTRI FOR LIFE 
RESTAURANTE LTDA 

ME 
08861133000164 01/2014 07.09 48/2019 90.543/2019 

PADOVET BANHO E 
TOSA E PET SHOP 

LTDA 
14589553000136 

09/2014, 10/2014, 
01/2016, 02/2016, 
03/2016, 04/2016, 
05/2016,  06/2016, 
07/2016, 08/2016, 
09/2016, 10/2016, 
11/2016, 12/2016, 
01/2017, 02/2017, 
03/2017, 04/2017, 
05/2017, 06/2017, 
07/2017, 08/2017, 
09/2017, 10/2017, 
11/2017, 12/2017, 
01/2018, 02/2018, 
03/2018, 04/2018, 
05/2018, 06/2018, 
07/2018, 08/2018, 
09/2018, 10/2018 

07.09 65/2019 90.544/2019 

PARQUE ARKANSAS 
INCORPORAÇÕES SPE 

LTDA 
12385796000127 

01/2014, 05/2016, 
09/2016, 03/2017 

7.02, 7.10 58/2019 89.600/2019 

R. CAR LOCACAO DE 
CACAMBAS LTDA - ME 

05246021000105 04/2014 07.09 52/2019 90.006/2019 

RAIA DROGASIL S/A 61585865078851 
11/2014, 06/2017, 
11/2017, 01/2018, 
04/2018, 07/2018 

07.02,  07.09, 
07.10, 07.11, 

11.02,  
47/2019 90.546/2019 

RECANTO DO SABIA 
EMPREENDIMENTO 

IMOBILIARIO SPE LTDA 
21409564000152 

12/2014,11/2015, 
12/2015, 01/2016, 
03/2016, 04/2016 

07.02, 07.09 41/2019 89.095/2019 

SÃO CAMILO 
ADMINISTRAÇÃO E 

PARTICIPAÇÕES LTDA 
43249911000160 04/2014, 05/2014 

03.05, 07.02, 
07.09 

66/2019 89.162/2019 

SEDAMERICANA 
TECIDOS LTDA 

54885413000120 07/2014 07.02 42/2019 88.569/2019 

SERGIO JACOB DE 
SOUZA 

16898746000102 
01/2014, 03/2014, 
04/2014, 05/2014, 
06/2014, 07/2014 

07.02 17/2019 88.461/2019 

 

Americana, 20 de dezembro de 2019

GERALDO LOPES VIEIRA
Encarregado de Serviços
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UniDaDe conTábil

 
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE AMERICANA

Balancetes - Receitas e Despesas - Agosto - Setembro e Outubro de 2019

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Americana
BALANCETES REFERENTE A AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/2019

VALOR VALOR
772,04R$             751,16R$             

-R$                   -R$                   
1.179,28R$         1.007,10R$         

1.951,32R$         1.758,26R$         

VALOR VALOR

133.454,42R$     200,00R$             
23.545,58R$       
46.840,00R$       

20,90R$               
-R$                   -R$                   

133.454,42R$     70.606,48R$       

839.640,26R$     708.137,16R$     
1.951,32R$         1.758,26R$         

133.454,42R$     70.606,48R$       
708.137,16R$     639.288,94R$     

VALOR
8.003,35R$         

-R$                   
1.341,90R$         

9.345,25R$         

VALOR

3,50R$                 

-R$                   
3,50R$                 

639.288,94R$     
9.345,25R$         

3,50R$                 
648.630,69R$     

LUCIANA SEVERINA DOS SANTOS ANTONIO DIAS DA FONSECA  OMAR NAJAR

T O T A L    D A S    D E S P E S A S

RESUMO GERAL DO PERÍODO

       SALDO  MÊS ANTERIOR
( + ) RECEITAS DO PERIODO

OUTRAS RECEITAS - RENT. APLIC. FINANCEIRAS

T O T A L    D A S    R E C E I T A S

D E S P E S A S

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

BALANCETE  REFERENTE OUTUBRO 2019

CRC 1SP301288/O-7 PRESIDENTE DO FUNDO MUNICIPAL DA PREFEITO MUNICIPAL

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, 29 DE NOVEMBRO DE 2.019

(  - ) DESPESAS DO PERIODO
( = ) SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TARIFA BANCÁRIA 02/10/2019

HISTÓRICO

HISTÓRICO
RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE
RESTITUIÇÕES AO FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE

R E C E I T A S

LUCIANA SEVERINA DOS SANTOS ANTONIO DIAS DA FONSECA  OMAR NAJAR
CRC 1SP301288/O-7 PRESIDENTE DO FUNDO MUNICIPAL PREFEITO MUNICIPAL

(  - ) DESPESAS DO PERIODO
( = ) SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, 22 DE OUTUBRO DE 2.019

T O T A L    D A S    D E S P E S A S

RESUMO GERAL DO PERÍODO

       SALDO  MÊS ANTERIOR
( + ) RECEITAS DO PERIODO

ADIANTAMENTO EM NOME DE ALCIMARA SILVA BATALHÃO EM 19/09/2019
REPASSE A ENTIDADE COASSEJE EM 30/09/2019
REPASSE A ENTIDADE A.A.M.A EM 30/09/2019
TARIFA BANCÁRIA

T O T A L    D A S    R E C E I T A S

D E S P E S A S

HISTÓRICO

R E C E I T A S

HISTÓRICO
RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE
RESTITUIÇÕES AO FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE
OUTRAS RECEITAS - RENT. APLIC. FINANCEIRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

BALANCETE  REFERENTE SETEMBRO 2019

LUCIANA SEVERINA DOS SANTOS ANTONIO DIAS DA FONSECA  OMAR NAJAR
CRC 1SP301288/O-7 PRESIDENTE DO FUNDO MUNICIPAL DA PREFEITO MUNICIPAL

(  - ) DESPESAS DO PERIODO
( = ) SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, 22 DE OUTUBRO DE 2.019

T O T A L    D A S    D E S P E S A S

RESUMO GERAL DO PERÍODO

       SALDO  MÊS ANTERIOR
( + ) RECEITAS DO PERIODO

REPASSE  A ENTIDADE COASSEJE EM 16/08/2019

T O T A L    D A S    R E C E I T A S

D E S P E S A S

HISTÓRICO

R E C E I T A S

HISTÓRICO
RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE
RESTITUIÇÕES AO FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE
OUTRAS RECEITAS - RENT. APLIC. FINANCEIRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

BALANCETE  REFERENTE AGOSTO 2019

Americana, 20 de dezembro de 2019

OMAR NAJAR
Prefeito Municipal

ANTÔNIO DIAS DA FONSECA
Presidente do FMDCA

LUCIANA SEVERINA DOS SANTOS
Diretora da Unidade Contábil

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
 

EDITAL DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA Nº 01/2019 

O Município de Americana-SP, por intermédio do Prefeito Municipal, em conformidade com as atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 
145, III da Constituição Federal c/c arts. 81 e 82 do Código Tributário Nacional, Decreto Lei Federal nº 195 de 24/02/1967 e do Código Tributário 
Municipal - Lei 4.930 de 24 de dezembro de 2009, TORNA PÚBLICO a quem interessar possa, em especial aos proprietários, titulares do domínio útil 
ou possuidores a qualquer título dos imóveis localizados nos trechos de ruas do perímetro urbano identificadas neste Edital, que serão executadas 
pelo Município as obras de melhorias de que trata este Edital, apresentando-se a estimativa de custo, bem como a avaliação dos imóveis antes da 
execução das obras para fins de possível cobrança da Contribuição de Melhoria decorrente de obra de pavimentação nas vias públicas da cidade, 
identificadas no item 2. 

1. DO FATO GERADOR DO TRIBUTO: 
A Contribuição de Melhoria tem como fato gerador a valorização de imóveis dos contribuintes em razão da obra pública de pavimentação, drenagem 
pluvial e outras melhorias acessórias, conforme consta da Lei Municipal 4.930 de 24 de dezembro de 2009 e orçamento anexo, estando a cobrança 



5 Diário oficial Sábado, 21 de dezembro de 2019

limitada à valorização que sobrevier ao imóvel como decorrência da execução das obras. 

2. DO LOCAL DAS OBRAS: 
As obras de melhoria serão executadas na Rua José Moreno, Bairro Jardim Telja, conforme plantas e demais descritivos constantes dos autos do 
Processo Administrativo 53.539-2008. 

3. PLANTAS DE SITUAÇÃO E MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO: 
As Plantas de Situação e Memorial Descritivo integram o presente Edital na forma dos Anexos e se prestam a traçar diretrizes para a execução dos 
serviços de pavimentação, compreendendo todas as atividades necessárias para a execução das obras de pavimentação que, exemplificativamen-
te, podem ser: serviços de topografia, alinhamento, nivelamento com caixas coletoras de águas pluviais (boca-de-lobo), escavação, compactação, 
drenagem, abertura mecânica de valas, assentamento de tubos, serviços de terraplanagem como cortes e aterros, pavimentação em paralelepípedo 
e meio-fio, inclusive compactação destes. 

4. ORÇAMENTO DE CUSTO DA OBRA: 
O custo total das obras a serem executadas é de R$ 270.089,07, conforme descrito no Anexo II. 

5. PARCELA DO CUSTO DA OBRA A SER FINANCIADA PELA CONTRIBUIÇÃO E VALOR A SER SUPORTADO PELA ADMINISTRAÇÃO 
O custo total da obra está orçado em R$ 270.089,07, cabendo aos contribuintes beneficiados com a obra, através da Contribuição de Melhoria, o 
pagamento do valor correspondente a 100% do valor total da obra, conforme rateio e demonstrativos constantes dos autos do Processo Administra-
tivo 53.539/2008, e dos anexos deste edital. 

6. DELIMITAÇÃO DA ZONA DE INFLUÊNCIA: 
Constatada a ocorrência do fato gerador, a Contribuição de Melhoria será cobrada dos proprietários de imóveis situados nas áreas diretamente 
beneficiadas pelas obras, ou seja, dos imóveis confrontantes com os trechos das ruas mencionadas no item 2 que sofrerem valorização, conforme 
plantas de localização constantes do Anexo III. 

7. PARCELA DEVIDA POR CADA CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÃO DO FATOR DE ABSORÇÃO: 
O fator de absorção do benefício da valorização previsto para toda a zona ou para cada uma das áreas diferenciadas nela contidas será de até 100% 
sobre o valor dos imóveis beneficiados, no montante a ser apurado através de avaliações realizadas antes e após a execução da obra. 
A base de cálculo da Contribuição de Melhoria será estabelecida pelo quantum de valorização experimentado por cada imóvel, cujo valor será obtido 
pelo comparativo dos dois laudos de avaliação, o primeiro elaborado antes do início dos trabalhos (Anexo IV) e o segundo ao seu término. 
Os laudos serão elaborados por comissão nomeada pelo Chefe do Poder Executivo. 
Os laudos de avaliação gozam de presunção de veracidade e legitimidade, admitida prova em contrário, e não serão utilizados para cobrança de 
tributo diverso da Contribuição de Melhoria. 
Constatada a ocorrência do fato gerador, a alíquota incidente para fins de cobrança da contribuição de melhoria, para cada contribuinte, será de no 
máximo 100% (cem por cento) do custo individualizado da obra (custo da obra para cada imóvel beneficiado), conforme item 5, supra. 

Correrão por conta do Município de Americana -SP as cotas relativas aos imóveis pertencentes ao patrimônio do Município ou isentos de Contribui-
ção de Melhoria e as importâncias que se referirem à área de benefício comum.

8. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL: 
Integra o presente Edital o primeiro laudo de avaliação inicial dos imóveis, antes da realização da obra, conforme Anexo IV; 
Comprovado o legítimo interesse, poderão ser impugnados quaisquer elementos constantes do Edital e seus anexos (inclusive do laudo de avalia-
ção), dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados de sua publicação. 
A impugnação deverá ser entregue no protocolo geral da Prefeitura Municipal e dirigida à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, cons-
tante o número do Processo Administrativo 53.539/2008, por meio de petição instruída com documentos, que servirá para início do processo admi-
nistrativo, no qual o interessado poderá reclamar contra eventuais erros de localização, cálculos, custo da obra dentre outros elementos. 

A impugnação não obstará o início ou o prosseguimento da obra ou a prática dos atos necessários à arrecadação do tributo, e sua decisão terá efeito 
somente para o impugnante. 

9. DA IMPUGNAÇÃO AO LANÇAMENTO: Após a elaboração do segundo laudo de avaliação, o lançamento do tributo e a notificação do contribuinte, 
este poderá, no prazo de 30 (trinta dias), contados do recebimento da notificação, apresentar impugnação que suspenderá os efeitos do lançamento 
em relação ao impugnante e a decisão sobre ela manterá ou anulará os valores lançados. 
Mantido o valor do lançamento, retoma-se do momento em que havia sido suspenso o prazo fixado para pagamento da contribuição de melhoria, 
desde a data da ciência do contribuinte. 
A anulação do primeiro lançamento não elide a efetivação de novo lançamento, em substituição ao anterior, com as correções impostas pela impug-
nação. 

10. DOS ANEXOS: 
Integram o presente Edital, sendo parte integrante do mesmo para todos os fins, os seguintes anexos: (sugestão) 

ANEXO I - Memorial descritivo da obra 

ANEXO II - Orçamento de custo da obra 

ANEXO III - Planta do trecho da rua a ser pavimentada 

ANEXO IV - Laudo de avaliação inicial dos imóveis situados na zona beneficiada 

11. DISPOSIÇÕES FINAIS: 
Demais informações poderão ser obtidas na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos. 

ANEXO I - MEMORIAL DESCRITIVO 
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES
LOCAL: DIVERSOS LOCAIS - AMERICANA/SP

1. OBJETO 
Consiste na contratação de Empresa para execução das obras de pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização, com fornecimento de materiais, 
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mão de obra e equipamentos, conforme Planilhas de Orçamentos, Memorial Descritivo e Projetos em anexo.
As vias a receberem obras de pavimento asfáltico e serviços complementares são:
· RUA JOANA D'ARC
· RUAS MABILIA RODRIGUES, BATISTA SCARPIN, ROBERTO BERNINI - CHACARA RODRIGUES
· RUA PROJETADA - CEMITÉRIO PARQUE GRAMADO
· RUA JOSE MORENO - BAIRRO JOSÉ MORENO
· WALTER MINOZZI 

2. INTRODUÇÃO
O presente memorial tem por finalidade estabelecer as diretrizes e fixar as características técnicas a serem observadas das propostas para execução 
das obras e serviços.
Os materiais e componentes a serem empregados deverão ser de primeira qualidade e obedecer às especificações aqui contidas, ás Normas téc-
nicas da ABNT e, quando necessário, poderá ser solicitado pela fiscalização, laudos a serem especialmente emitidos por laboratórios técnicos de 
materiais.
A execução da obra deverá obedecer em tudo aos projetos, a estas especificações e as normas da ABNT, sendo que os projetos somente poderão 
ser alterados por motivo plenamente justificados e mediante autorização escrita da fiscalização.
A contratada deverá manter no local da obra, cópia do projeto em boas condições de conservação, bem como uma caderneta para anotações de 
ocorrências e para a vistoria técnica.

3. SERVIÇOS PRELIMINARES

3.1. CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO: 
Consiste na locação de container tipo escritório contendo 01 vaso, 01 lavatório, 01 ponto de chuveiro, conforme NR18. Sua área mínima será de 
13,80m². Consiste também no transporte até o local da obra, montagem, instalação, desmontagem e remoção completa do container.
Os custos deverão estar inclusos no BDI

3.1.4. Placas de Identificação da Obra: A contratada deverá fornecer e colocar, em locais a critério da Fiscalização, placas de identificação da obra 
de acordo com as dimensões e padrão da Prefeitura fornecido pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos.

3.2. SEGURANÇA 
A contratada será responsável pela higiene e segurança da obra, sendo que deverá providenciar condições de tal forma a evitar acidentes, devendo 
ser observado, neste sentido, todo cuidado com a operação de máquinas e equipamentos e será igualmente responsável pela segurança dos fun-
cionários bem como a terceiros.
Imediatamente após o início da marcação topográfica da obra será implantado o Plano de Segurança do Trabalho com a finalidade de preservar a 
integridade física dos funcionários e das pessoas que transitam nas áreas envolvidas pelas obras.
As orientações constantes nesse assunto, deverão atender perfeitamente a Norma Regulamentada n.º 18 da Portaria Ministerial 3.214, de 8 de junho 
de 1978 e modificações posteriores, atuando de forma preventiva na preservação do patrimônio humano e material da empresa e da população.

3.3. SINALIZAÇÃO
A contratada será responsável pela sinalização da obra, portando deverá ser sinalizado as valas que ficarem abertas, Ruas e Avenidas a serem 
interditadas por causa das obras, deverá também providenciar sinais luminosos durante o período noturno.
Nos casos em que envolverem interdição de Ruas e principalmente Avenidas, deverá ser comunicado a fiscalização, com antecedência, para que a 
mesma tome as medidas necessárias junto a UTRANSV, de tal forma que se tenha caminhos alternativos para o tráfego.

3.4. LOCAÇÃO DA OBRA
A implantação da obra e a montagem do cadastro da sua locação definitiva serão feitas por pela empresa contratada, através de equipe de 
topografia instrumentada com aparelhos próprios, realizando os seguintes serviços:
* Transporte dos marcos topográficos para os locais próximos aos trechos da obra;
* Verificação periódica nos marcos topográficos;
* Acompanhamento das cotas de corte e aterro e pavimentação
* Cadastramento dos serviços concluídos;

4. ESPECIFICAÇÕES PARA EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS

4.1. SERVIÇOS PRELIMINARES
Com base nos níveis e declividades dos locais onde serão executados os serviços de guias e sarjetas, serão procedidas as demarcações necessá-
rias para os devidos acertos mecânicos através de motoniveladora e o acabamento manual.

4.2. PREPARAÇÃO DO LOCAL
Nesta etapa, deve ser procedida a limpeza do local através de motoniveladora, adequando o para receber as guias e sarjetas. Caso seja necessário 
aterro, este deve ser feito numa faixa mínima de 1 metro contígua ao centro das guias e sarjetas, com material de boa qualidade e compactado em 
camadas sucessivas de 15 centímetros, devendo o solo ser compactado até atingir a 95% do P.N..

4.3. GUIAS E SARJETAS
O processo a ser utilizado será a execução contínua de guias e sarjetas tipo extrusadas, com máquina PAVIMAK ou similar, forma 450, em concreto 
usinado, resistência 20 Mpa, e não deverão apresentar torturas ou cantos quebrados. Serão rejeitadas pela fiscalização as guias que apresentarem 
deflexões ou imperfeições no alinhamento superiores a 0,5 cm, constatados pela colocação de uma régua na face superior e na face lateral sobre 
a sarjeta.
Nas entradas de veículos, as guias deverão ser rebaixadas, em conformidade com as posturas municipais.
As juntas serão do tipo "seção enfraquecida", com espaçamentos de oito a dez metros. A altura das juntas deve ser da ordem de 1/5 da espessura 
da peça e sua largura não pode se inferior a um centímetro.

4.4. PROTEÇÃO DAS GUIAS E SARJETAS
Durante a execução dos serviços e até a entrega provisória da obra caberá a contratada a proteção do conjunto guia, sarjeta de possíveis danos 
causados por erosão e passagem de veículos. Durante a pavimentação, as guias serão protegidas com qualquer processo contra o espargimento 
de asfalto sobre elas. As guias e sarjetas sujas de asfalto deverão ser pintadas.
Após a execução das guias e sarjetas, os passeios e canteiros centrais serão recompostos apiloados e conformados a seção do projeto ou conforme 
orientação da fiscalização. A compactação deverá ser feita com rolo compressor ou roda de veículo ou manualmente nos trechos de difícil acesso.

5. ESPECIFICAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO

5.1. MOVIMENTO DE TERRA
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Os serviços de locação, nivelamento e seções serão executadas pela Empresa, através de profissionais tecnicamente habilitados, com as devidas 
marcações do "OFF_SET", amarrações, proteção das referências e as relocações necessárias, ficando a cargo da fiscalização a liberação final para 
a execução dos serviços.
Antes do inicio da terraplanagem a faixa será limpa na largura estabelecida pela fiscalização e o material de limpeza do terreno deverá ser retirado 
e removido para o bota-fora indicado pela fiscalização.
Os aterros deverão ser executados com materiais provenientes do corte, desde que comprovado, através de ensaios específicos, que o mesmo é 
apropriado para esta finalidade, caso contrário, o material deverá ser transportado para bota-fora e importar material de boa qualidade de jazida.
A de jazida deverá ser aprovada da Fiscalização, inclusive, caso necessário, solicitar ensaios específicos.
O bota-fora será de responsabilidade da empresa, inclusive arcar com custos em caso de bota-fora particular.
O fornecimento de terra será de responsabilidade da empresa, inclusive arcar com custos em caso de jazida particular.
O corte do terreno consiste na escavação do material do terreno natural até o greide de terraplanagem indicado em projeto. Quando se tratar de 
solos de elevada expansão, baixa capacidade de suporte ou solos orgânicos, deverá ser executado a troca do solo por materiais de boa qualidade, 
comprovados através de ensaios específicos.

5.2. PREPARO DE CAIXA
Regularização e a operação destinada a conformar o lei¬to quando necessário, transversal e longitudinalmente, compreen¬dendo abertura da caixa, 
cortes ou aterros ate 25 cm será considerado como preparo de caixa. Será executada de acordo com os perfis transversais e lon-gitudinais indicados 
no projeto.
A regularização e uma operação que será executada pre¬via e isoladamente da construção de outra camada do pavimento.
Os materiais empregados na regularização do subleito serão os do próprio subleito. No caso de substituição ou adição de material, estes deverão 
ser provenientes de ocorrências de materiais indicados no projeto; ter um diâmetro máximo de parti¬cular igual ou inferior a 76 mm; um índice de 
suporte Califórnia, igual ou superior ao do material considerado, no dimensionamento do pavimento, como representativo do trecho em causa; e 
expansão inferior a 2%.
São indicados os seguintes tipos de equipamentos para execução da regularização:
● motoniveladora pesada, com escarificador;
● carro-tanque distribuidor de água;
● rolos compactadores tipos pe-de-carneiro, liso-vibratorio e pneumático;
● grade de discos;
Os equipamentos de compactação serão escolhidos de acordo com o tipo de material empregado.
Toda a vegetação e material orgânico, porventura exis¬tentes no leito deverão ser removidos.
Após a execução de cortes e adição de material necessário para atingir o greide de projeto, proceder-se-a a uma escarificação geral na profundidade 
de 20 cm, umedecimento ou secagem, compactação e acabamento.
Os aterros, alem dos 40 cm máximos previstos, serão executados de acordo com as especificações de terraplanagem, com os devidos controles 
tecnológicos de compactação e qualidade.
No caso de cortes em rocha, devera ser previsto o re¬baixamento em profundidade adequada, com substituição por materi¬al granular apropriado. 
Neste caso, proceder-se-a regularização pela maneira já descrita.
O grau de compactação deverá ser no mínimo, 95% do P.N..

5.3. REGULARIZAÇÃO E REFORÇO DO SUB-LEITO
Os serviços de preparo do sub-leito consistem na execução, sobre a superfície resultante dos serviços de terraplenagem já concluídos, de todas as 
operações necessárias à obtenção da superfície definida nos alinhamentos, perfis e seções transversais, obedecendo rigorosamente às especifica-
ções impostas pela Fiscalização;
O material utilizado será o da própria rua, salvo nos casos em que for constatado pela Fiscalização a necessidade da troca de solo, cujas quantidades 
estão prevista como material a ser escavado na jazida, seguido das operações de escavação, carga transporte e compactação mecânica com 95 % 
do Proctor Normal;
Deverá ser feito ainda um reforço do sub-leito ( agulhamento ) com brita n.º 3 na proporção indicada em projeto e planilha orçamentária.

5.4. BASE DE BRITA GRADUADA
A base de brita graduada deverá seguir o descrito abaixo:
É uma camada do material resultante de mistura e umedecimento controlado e compactação de fragmentos obtidos por britagem de rochas vivas, 
espessura da camada acabada indicada em projeto e planilha orçamentária.
A brita graduada ao sair da usina deve ser homogênea em teor de umidade e granulometria. No início dos serviços, será determinada a perda de 
umidade entre a saída da usina e o início das operações de compactação. Daí em diante, o teor de umidade ao sair da usina, para fins de compac-
tação, deve ser igual à umidade ótima acrescida da porcentagem correspondente à perda por evaporação.
As operações de transporte da brita graduada, da usina para a sub-base ou base em construção, serão interrompidas quando o sub-leito, por estar 
molhado, não for capaz de suportar, sem se deformar, a movimentação do distribuidor.
A distribuição será realizada de modo a assegurar uniformidade de composição, umidade, espessura e adensamento na camada solta. Será permiti-
da a distribuição manual nas áreas em que, em virtude da sua forma ou dimensões, não for possível ou conveniente a movimentação do distribuidor.
Nos trechos em tangente, a compactação prosseguir das duas bordas para o centro, em percursos eqüidistantes da linha base ( eixo ). Os percur-
sos ou passadas da cada rolo serão distanciados entre si de tal forma que, em cada percurso, seja coberto metade do rastro deixado no percurso 
anterior;
Nos trechos em curva, havendo sobrelevação, a compactação progredir da borda mais baixa para a mais alta, com percursos análogos aos descritos 
para os trechos em tangentes;
As passadas sucessivas de um mesmo rolo compactador serão executados de modo a evitar que o retorno ocorra sempre na mesma seção trans-
versal;
Não será permitida a manobra dos rolos compactadores sobre as sub-bases ou as bases que estão sendo compactadas;
Nas partes adjacentes ao início e ao fim da sub-base em construção, a compactação será executada transversalmente à linha base ( eixo );
Nas partes inacessíveis aos rolos compactadores, assim como nas partes em que o uso não for desejável, a compactação será executada com 
compactadores vibratórios portáteis. As operações de compactação deverão prosseguir, até que, em toda a espessura e em toda a superfície da 
sub-base em construção, o grau de compactação iguale ou execeda o grau de compactação especificado. Assim, será iniciado o acabamento das 
superfícies, admitindo-se umedecimento e corte com motoniveladora;
As sub-bases ou bases de brita graduada, não deverão ser submetidas à ação direta das cargas e da abrasão do transito. No entretanto, a Fiscali-
zação poderá autorizá-las, em caráter excepcional e em áreas limitadas, quando os danos que possam ser provocados na superfície acabada não 
prejudiquem a qualidade da sub-base ou da base em questão;
Os equipamentos a serem utilizados para os serviços são:
* Motoniveladora
* Caminhão irrigadeira
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* Caminhão basculante
* Rolo compactador pé-de-carneiro
* Rolo compactador vibratório
* 

5.5. IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE
Consiste a imprimação na aplicação de uma camada de material betuminoso sobre a superfície de uma base concluída, antes da execução de um 
revestimento betuminoso qualquer, obje-tivando:
● aumentar a coesão da superfície da base, pela penetração do material betuminoso empregado;
● promover condições de aderência entre a base e o revestimento;
● mpermeabilizar a base.
● o material a ser utilizado será asfalto diluído, tipo CM - 30
A taxa de aplicação será aquela que pode ser absorvida pela base em 24 horas, devendo ser determinada experimentalmente, no canteiro da obra. 
A taxa de aplicação varia de 0,8 a 1,2 l/m2, conforme o tipo e textura da base e do material betuminoso escolhido.
Todo equipamento, antes do inicio da execução da obra, devera ser examinado pela Fiscalização, devendo estar de acordo com essa Especificação, 
sem o que não será dada a ordem para o inicio do serviço.
Para a varredura da superfície da base, usam-se, de preferencia, vassouras mecânicas rotativas podendo, entretanto, ser manual esta operação. O 
jato de ar comprimido poderá, também, ser usado. 
A distribuição do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora de pressão e sistema completo de aquecimento que permitam a 
aplicação do material betuminoso em quantidade uniforme.
As barras de distribuição devem ser de tipo de circulação plena, com dispositivo que possibilite ajustes verticais e larguras variáveis de espalhamento 
do ligante.
Os carros distribuidores devem dispor de tacómetro, calibradores e termômetros, em locais de fácil observação e, ain¬da, de um espargidor manual, 
para tratamento de pequenas superfícies e correções localizadas.
O deposito de material betuminoso, quando necessário deve ser equipado com dispositivo que permita o aquecimento ade¬quado e uniforme do 
conteúdo do recipiente. O deposito deve ter uma capacidade tal que possa armazenar a quantidade de material betuminoso a ser aplicado em, pelo 
menos, um dia de trabalho.
Após a perfeita conformação geométrica da base, procede varredura da sua superfície, de modo a eliminar o pó e o material solto existentes.
Aplica-se, a seguir, o material betuminoso adequado, na temperatura compatível com o seu tipo, na quantidade certa e de maneira mais uniforme. 
O material betuminoso não deve ser distribuído quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 10oC, ou em dias de chuva, ou, quando esta 
estiver iminente. A temperatura de aplicação do material betuminoso deve ser fixada para cada tipo de ligante, em função da relação temperatura-
-viscosidade. Deve ser escolhida a temperatura que proporcione a melhor viscosidade para espalhamento. As faixas de viscosidade recomendadas 
para espalhamento são de 20 a 60 segundos. Saybolt-Furol, para asfalto diluídos, e de 6 a 20 graus, Engler, para alcatroes.
Deve-se imprimir a pista inteira em um mesmo turno de tra¬balho e deixa-la, sempre que possível, fechada ao transito. Quan¬do isto não for possí-
vel, trabalhar-se-a em meia pista, fazendo-se a imprimação da adjacente, assim que a primeira for permitida a sua abertura ao transito. O tempo de 
exposição da base imprimi¬da ao transito será condicionado pelo comportamento da primeira, não devendo ultrapassar a 30 dias.
A fim de evitar a superposição, ou excesso, nos pontos inicial e final das aplicações, devem-se colocar faixas de papel transversalmente, na pista, de 
modo que o inicio e o termino da aplicação do material betuminoso situem-se sobre essas faixas, as quais serão, a seguir, retiradas. Qualquer falha 
na aplicação do material betuminoso deve ser, imediatamente, corrigida. Na ocasião da aplicação do material betuminoso, a base deve se encontrar 
levemente úmida.

5.6. IMPRIMAÇÃO LIGANTE
Consiste a pintura de ligação na aplicação de uma cama¬da de material betuminoso sobre a superfície de uma base ou de um pavimento, antes da 
execução de um revestimento betuminoso, obje¬tivando promover a aderência entre este revestimento e a camada subjacente.
Podem ser empregados os materiais betuminosos seguintes:
● emulsões asfálticas, tipos RR-1C
A taxa de aplicação será função do tipo de material be¬tuminoso empregado, devendo-se situar-se em torno de 0,60 l/m2.
Todo equipamento, antes do inicio da execução da obra, devera ser examinado pela Fiscalização, devendo estar aprovado previamente, sem o que 
não será dada a ordem para o inicio do serviço.
Para a varredura da superfície a receber a pintura de ligação, usam-se, de preferencia, vassouras mecânicas rotativas, podendo, entretanto, ser 
manual esta operação. O jato de ar com¬primido poderá, também, ser usado.
A distribuição do ligante dever ser feita por carros equipados com bomba reguladora de pressão e sistema completo de aquecimento, que permitam 
a aplicação do material betuminoso em quantidade uniforme.
As barras de distribuição devem ser do tipo de circulação plena, com dispositivo que possibilite ajustes verticais e larguras variáveis de espalhamento 
do ligante.
Os carros distribuidores devem dispor de tacómetro, calibradores e termômetros de pequenas superfícies e correções localizadas.
O deposito de material betuminoso, quando necessário deve ser equipado com dispositivo que permita o aquecimento ade¬quado e uniforme do 
conteúdo do recipiente. O deposito deve ter uma capacidade tal que possa armazenar a quantidade de material betuminoso a ser aplicado em, pelo 
menos, um dia de trabalho.
Após a perfeita conformação geométrica da camada que ira receber a pintura de ligação, procede-se a varredura de sua superfície, de modo a eli-
minar pó e o material solto existente.
Aplica-se, a seguir, o material betuminoso adequado, na temperatura compatível com o seu tipo, na quantidade certa e de maneira mais uniforme. 
Não deve ser colocado o material betuminoso quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 10oC, ou em dias de chuva, ou quando esta estiver 
iminente. A temperatura de aplicação do material betuminoso deve ser fixada para cada tipo de ligante, em função da relação temperatura-viscosi-
dade. Deve ser escolhida a tempera-tura que proporcione a melhor viscosidade para espalhamento. As faixas de viscosidade recomendadas para 
espalhamento são as se¬guintes.
● para cimento asfaltico e asfalto diluído: 20 a 60 segundos, Saybolt-Furol;
● para alcatrão: 6 a 20 graus, Engler;
● para emulsões asfalticas: 25 a 100 segundos, Saybolt-Furol. 
Deve-se executar a pintura de ligação na pista inteira, em um mesmo turno de trabalho, e deixa-la fechada ao transito sempre que possível. Quando 
isto não for possível, deve-se traba¬lhar em meia pista fazendo-se a pintura de ligação da adjacente, logo que a pintura permita sua abertura ao 
transito.
A fim de evitar a superposição ou excesso de material nos pontos inicial e final das aplicações, devem-se colocar fai¬xas de papel, transversalmente 
, na pista de modo que o material betuminoso comece e cesse de sair da barra de distribuição sobre essas faixas, as quais, a seguir, são retiradas. 
Qualquer falha na aplicação do material betuminoso deve ser logo corrigida.

5.7. CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE
Concreto betuminoso e o revestimento flexível, resultante da mistura a quente, em usina apropriada, de agregado mineral graduado, material de 



9 Diário oficial Sábado, 21 de dezembro de 2019

enchimento (filler) e material betuminoso, espalhada e comprimida a quente, a espessura da camada acabada está indicada em projeto e na planilha 
orçamentária para a capa. 
Sobre a base imprimada, a mistura será espalhada, de modo a apresentar, quando comprimida, a espessura do projeto.
Podem ser empregados os seguintes materiais betuminosos:
a - Cimentos asfalticos, de penetração 50/60, 85/100 e 100/120;
b - Alcatrão tipo AP-12.
O agregado graúdo pode ser pedra britada, escoria britada, seixo rolado, britado ou não, ou outro material previamente aprovado pela Fiscalização. 
O agregado graúdo deve se constituir de fragmentos sãos, duráveis, livres de torrões de argila e subs¬tancias nocivas. O valor máximo tolerado, no 
ensaio de desgaste Los Angeles, e de 50%. Deve apresentar boa adesividade. Submetido ao ensaio de durabilidade, com sulfato de sódio, não deve 
apre¬sentar perda superior a 12%, em 5 ciclos. O índice de forma não deve ser inferior a 0,5. 
Opcionalmente, poderá ser determinada a porcentagem dos grãos de forma defeituosa, que se enquadrem na expressão:
l + g > 6 e
onde:
l - maior dimensão de grão;
g - diâmetro mínimo do anel, através do qual o grão pode passar;
e - afastamento mínimo de dois planos paralelos, entre os quais pode ficar contido o grão.
Não se despondo de anéis ou peneiras com crivos de a¬bertura circular, o ensaio poderá ser realizado utilizando-se peneiras de malhas quadrada, 
adotando-se a formula:
l + 1,25 g > 6 e
sendo g, a medida das aberturas de duas peneiras, entre as quais fica retido o grão.
A porcentagem de grãos de forma defeituosa ano pode ultrapassar 20%. 
No caso do emprego de escoria, esta deve ter uma massa especifica aparente igual ou superior a 1.100 kg/m3.
O agregado miúdo pode ser areia, po-de-pedra ou mistura de ambos. Suas partículas individuais deverão ser resistentes, apresentar moderada 
angulosidade, livres de torrões de argila e de substancias nocivas. Devera apresentar um equivalente de areia igual ou superior a 55%.
O material de enchimento (filler) deve ser constituído por materiais minerais finamente divididos, inertes em relação aos demais componentes da 
mistura, não plásticos, tais como ci-mento Portland, cal extinta, pó, calcários, etc., Quando da aplicação, devera estar seco e isento de gru¬mos.
A composição do concreto betuminoso deve satisfazer os requisitos do quadro seguinte. A faixa a ser usada deve ser aque¬la, cujo diâmetro máximo 
seja igual ou inferior a 2/3 da espes¬sura da camada de revestimento.
As porcentagens de betume se referem a mistura de agregados, considerada como 100%. Para todos os tipos, a fração retida entre as duas peneiras 
consecutivas não devera ser inferior a 4% do total.
Devera ser adotado o Método Marshall para a verificação das condições de vazios, estabilidade e fluência da mistura betuminosa.
Os depósitos para o ligante betuminoso deverão ser capazes de aquecer o material, as temperaturas fixadas nesta Especificação. O aquecimento 
devera ser feito por meio de serpentinas a vapor, eletricidade ou outros meios, de modo a não haver contato de chamas com o interior do deposito. 
Devera ser instalado um sistema de circulação para o ligante betuminoso, de modo a garan¬tir a circulação, desembaraçada e continua, do deposito 
ao misturador, durante todo o período de operação. Todas as tubulações e acessórios deverão ser dotados de isolamento, a fim de evitar perdas de 
calor. A capacidade dos depósitos devera ser suficiente para, no mínimo, três dias de serviço.
Os silos para agregados deverão ter capacidade total de, no mínimo três vezes a capacidade do misturador e serão divididos em compartimentos, 
dispostos de modo a separar e estocar, adequadamente, as frações apropriadas do agregado. Cada compartimento deve possuir dispositivos ade-
quados de descarga. Haverá um silo adequado para o "filler" conjugado com dispositivos para a sua dosagem.
A usina devera estar equipada com uma unidade classificadora de agregados, após o secador, dispor de misturador tipo Pugmill com duplo eixo 
conjugado, provido de palhetas reversíveis e removíveis ou outro tipo capaz de produzir um mistura uniforme. Deve ainda o misturador possuir 
dispositivo de descarga, de fundo ajustavel e dispositivo para controlar o ciclo completo de mistura. Um termômetro com proteção metálica e escala 
de 90oC a 210oC, devera ser fixada na linha de alimentação do asfalto, em local adequado, próximo a descarga do misturador. A usina devera ser 
equipada, alem disso com um termômetro de mercúrio, com escala em "dial" pirômetro elétrico, ou outros instrumentos termometricos aprovados, 
colocados na descarga do secador, para registrar a temperatura dos agregados.
O equipamento para espalhamento e acabamento (acabadora) devera ser constituído de pavimentadoras automotrizes capazes de espalhar e 
conformar a mistura no alinhamento, cotas e abaulamento requeridos. As acabadoras deverão ser equipadas com parafusos sem fim, para colocar 
a mistura exatamente nas faixas, e possuir dispositivos rápidos e eficientes de direção alem de marchas para a frente e para trás. As acabadoras 
deverão ser equipadas com alisadores e dispositivos para aquecimento dos mesmos a temperatura requerida, para colocação da mistura sem irre-
gularidades.
O equipamento para compressão será constituído pôr rolo pneumático e rolo metálico liso, tipo tandem ou outro equipamento aprovado pela Fiscali-
zação. Os rolos compressores, tipo tandem devem ter uma carga de 8 a 12 t. Os rolos pneumáticos, autopropulsores, devem ser dotados de pneus 
que permitam a calibragem de 35 a 120 libras pôr polegada quadrada. 
O equipamento em operação deve ser suficiente para comprimir a mistura a densidade requerida, enquanto esta se encon¬trar em condições de 
trabalhabilidade.
Os caminhões, tipo basculantes, para o transporte do concreto betuminoso, deverão ter caçambas metálicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente 
lubrificadas com água e sabão, óleo cru fino, óleo parafinico ou solução de cal, de modo a evitar a aderência da mistura as chapas.
Sendo decorridos mais de sete dias entre a execução da imprimacao e a do revestimento, ou no caso de ter havido transito sobre a superfície impri-
mada, ou, ainda ter sido a imprimacao recoberta com areia, po-de-pedra, etc., devera ser feita um pin¬tura de ligação.
A temperatura de aplicação do cimento asfaltico deve ser determinada para cada tipo de ligante, em função da relação temperatura-viscosidade. 
A temperatura conveniente e aquela na qual o asfalto apresenta uma viscosidade situada dentro da faixa de 75 e 150 segundos, Saybolt-Furol, 
indicando-se preferencial¬mente, a viscosidade de 85 + 10 seg., Saybolt-Furol. Entretando, não devem ser feitas misturas as temperaturas inferiores 
a 107oC e nem superiores a 177oC.
Os agregados devem ser aquecidos a temperaturas de 10oC a 15oC, acima da temperatura do ligante betuminoso.
A temperatura de aplicação do alcatrão será aquela na qual a viscosidade Engler situe-se em uma faixa de 25 + ou - 3. A mistura, neste caso, não 
deve deixar a usina com temperatura su¬perior a 106oC.
O concreto betuminoso produzido devera ser transportado da usina ao ponto de aplicação, nos veículos basculantes antes especificados.
Quando necessário para que a mistura seja colocada na pista, a temperatura especificada, cada carregamento devera ser coberto com lona ou outro 
material aceitável, com tamanho sufici¬ente para proteger a mistura.
As misturas de concreto betuminoso devem ser distribuídas somente quando a temperatura ambiente se encontrar acima de 10oC, e com tempo 
não chuvoso.
A distribuição do concreto betuminoso dever ser feita pôr maquinas acabadoras, conforme já especificado.
Caso ocorram irregularidades na superfície da camada, estas deverão ser sanadas pela adição manual de concreto betuminoso, sendo esse espa-
lhamento efetuado pôr meio de ancinhos e rodos metálicos.
Imediatamente após a distribuição do concreto betuminoso, tem inicio a rolagem. Como norma geral, a temperatura de rolagem e a mais elevada que 
a mistura betuminosa possa suportar, temperatura essa fixada, experimentalmente, para cada caso.
A temperatura recomendável, para a compressão da mistu¬ra, e aquela na qual o ligante apresenta uma viscosidade Saybolt-Furol, de 140 + ou - 15 
segundos, para o cimento asfaltico ou uma viscosidade especifica. Engler, de 40 + - 5, para o alcatrão.
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Caso sejam empregados rolos de pneus, de pressão variável, inicia-se a rolagem com baixa pressão, a qual será aumentada a medida que a mistura 
for sendo compactada, e, conseqüentemente, suportando pressões mais elevadas.
A compressão será iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em direção ao eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a superelevação, 
a compressão deve começar sempre do ponto mais baixo para o mais alto. Cada passada do rolo deve ser recoberta, na seguinte, de pelo menos 
metade da largura rolada. Em qualquer caso a operação de rolagem perdurara ate o momento em que seja atingida a compactação especificada.
Durante a rolagem não serão permitidas mudanças de direção e inversões bruscas de marcha nem estacionamento do equipamento sobre o reves-
timento recem-rolado. As rodas do rolo deverão ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderência da mistura.
Os revestimentos recém-acabados deverão ser mantidos sem transito, até o seu completo resfriamento.

6.0. REDE DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

6.1. ESCAVAÇÃO DE VALAS
A abertura de valas para assentamento de tubos deverá obedecer rigorosamente o piqueteamento feito por ocasião da locação do projeto, devendo 
ser refeita pela contratada, as suas expensas, a locação nos trechos onde a mesma se tiver perdido.
A profundidade das valas deverá obedecer as cotas do projeto, podendo ser alteradas, mediante autorização expressa da fiscalização, nos pontos 
onde o terreno natural for atingido em profundidade inferior à estabelecida no projeto.
Na falta de cotas para o fundo da vala, esta deverá obedecer o diâmetro nominal do tubo mais um metro de cobertura.
A largura máxima das valas está definida na tabela correspondente desta especificação considerando-se a colocação ou não do escoramento e 
profundidade da vala. só poderá ser alterada com autorização expressa da fiscalização.
Não serão pagas as escavações que excederem a esses valores.
Ao iniciar a escavação, a contratada deverá ter feito a pesquisa de interferências, para que não sejam danificados quaisquer tubos, caixas, cabos, 
postes ou outros elementos ou estruturas existentes que estejam na área atingida pela escavação ou próximos a mesma.
Se a escavação interferir com galerias ou tubulações a contratada executará o escoramento e a sustentação das mesmas.
A contratada deverá manter livres as grelhas, tampões e bocas de lobo das redes dos serviços públicos, junto às valas, não devendo aqueles com-
ponentes serem danificados ou entupidos.

6.2. REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA
Quando a escavação em terreno de boa qualidade tiver atingido a cota indicada no projeto, será feita a regularização e a limpes do fundo da vala. 
Caso ocorra a presença de água, a escavação deverá ser ampliada para conter o lastro de brita.
Essas operações só poderão ser executadas com a vala seca ou com a água do lençol freático totalmente deslocadas para drenos laterais, constru-
ídos em uma faixa de 40 cm de largura, junto ao escoramento.

6.3. MATERIAL PROVENIENTE DA ESCAVAÇÃO
Quando o material escavado for, a critério da Fiscalização, apropriado para utilização no aterro, será, em princípio, depositado ao lado ou perto da 
vala, aguardando o aproveitamento.
Em qualquer caso, o material deverá ser depositado fora das bordas da vala, à distância equivalente a 60% da profundidade da vala.
Nos casos dos materiais aproveitáveis serem de natureza diversa, deverão ser distribuídos em montes separados.

6.4. EXCESSO DE ESCAVAÇÃO
Qualquer excesso de escavação pôr desmoronamento de material, ruptura hidráulica de fundo de cava, deficiência de escoramento ou ficha inade-
quada, será de responsabilidade da contratada.

6.5. ATERROS E RECOBRIMENTO DE VALAS
O aterro das valas será processado após a realização dos testes de estanqueidade e até o restabelecimento dos níveis anteriores das superfícies 
originais. Deverá ser executado de modo a oferecer condições de segurança às estruturas e tubulações e bom acabamento da superfície.
O aterro deverá, também, ser desenvolvido em paralelo com a remoção dos escoramentos.
A rotina de trabalho de compactação será fixada pôr instrução de campo, emitidas oportunamente pela Fiscalização.
No caso do material proveniente da escavação não se prestar para execução do aterro, deverá ser utilizado material adequado, importado de área 
de empréstimo, por conta da empresa contratada.
Após a execução do aterro todo material proveniente da escavação que não houver sido utilizado deverá ser removido ao bota-fora.
De qualquer forma, os serviços de aterro só poderão ser iniciados após autorização e de acordo com indicações da Fiscalização. 

6.6. TUBOS DE CONCRETO
Os tubos de concreto simples e armado, indicados na planilha de quantitativos, deverão satisfazer as normas brasileiras, bem como as 
especificações especiais para tubos de concreto simples e armado da Prefeitura Municipal de Americana.
Especificações especiais poderão ser adotados sempre que as condições do terreno assim exigirem, de acordo com a orientação da Fiscalização.

6.7. ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBOS
O assentamento de tubos deve obedecer rigorosamente aos greides do projeto e as dimensões indicadas em planta.
O rejuntamento deve ser feito com argamassa de cimento de 400 Kg/m e areia 1,03 m/m. As juntas, nas partes internas, serão tomadas cuidadosa-
mente, analisando-se a argamassa de modo a se evitar, o máximo possível, rugosidade que altere o regime de escoamento da água dentro do tubo.
Não serão assentados, sob nenhuma condição, tubos fissurados, trincados, danificados ou que estiverem fora do padrão de qualidade estabelecido 
nas normas, através de defeitos aparentes

6.8. BOCA DE LOBO
Serão construídas conforme o detalhe que acompanha o projeto. A laje do fundo será de concreto de 300 kg de cimento/m3, de 10 cm de espessura 
assentada sobre o terreno devidamente apiloado ou sobre lastro de pedra quando o terreno dor considerado fraco pela fiscalização.
As paredes serão de alvenaria de tijolos comuns, ou bloco de concreto estrutural assentes com argamassa de cimento e areia no traço. Quando a 
profundidade for superior a 2,00 m, as paredes deverão receber uma percinta de concreto armado, espaçadas de 1,50 m.
As paredes serão revestidas internamente com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.

6.9. LASTRO
Será executado lastro de brita 3 e 4, seguido de lastro de concreto FCK 9,0 Mpa, para os locais indicado no projeto.

6.10. SARJETÃO
Deverão ser construídos em concreto estrutural fck > 25 MPA, de acordo com as especificações adotadas pela Pref. Municipal de Americana, com 
largura mínima de 1,00 m , conforme detalhamento no projeto de drenagem.
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7. PASSEIO PÚBLICO

7.1 CALÇADAS EM CONCRETO:
As calçadas deverão ter espessura não inferior a 5,0cm, e deverá sem aplicado sobre lastro de brita de 5,0cm de espessura devidamente compac-
tado;

As juntas de dilatação deverão ser do mesmo tipo e ter o mesmo espaçamento do pavimento existente. Para os passeios novos as juntas serão 
plásticas, alinhadas de tal forma que a superfície seja dividida em painéis.

7.2 RAMPA DE ACESSIBILIDADE:
As rampas de acessibilidade deverão ser em concreto pré-fabricado, altamente vibrado e prensado, com resistência média de compressão de 
35Mpa. Deverá estar de acordo com NBR9050/2015.

PROJETO DO PAVIMENTO

CBUQ (de acordo com o projeto)
IMPRIMAÇÃO LIGANTE - RR1C ( 0,60 L/M2 )
IMPRIMAÇÃO IMPERMEAB. CM-30 ( 1,20 L/M2 )
BRITA GRADUADA (de acordo projeto)
AGULHAMENTO BRITA 4 (de acordo com o ATÉ 40 CM - PREPARO DA CAIXA (escarificação e compactação)

OBRA:
LOCAL

PREÇO
ITEM DESCRIÇÃO UN UNITÁRIO

QUANTIDADE VALOR (R$)

 1  SERVIÇOS PRELIMINARES 
 1.1  SERVIÇOS INICIAIS 

 1.1.1 limpeza mecanizada de terreno com remocao de camada
vegetal, utilizando motoniveladora  m2 0,60        2.684,37 1.610,62

 1.1.2 Carga e descarga mecanizadas de mat. De limpeza em
caminhao basculante 6 m3  m3 4,90           536,87 2.630,69

 1.1.3 Transporte com caminhão basculante de 6 m3, em via urbana
pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm)  m3xkm 2,00        2.684,37 5.368,75

 1.2  PLACA DE OBRA 
 1.2.1  Placa de identificação para obra  m2 470,00               6,00 2.820,00

 SUBTOTAL (Etapa): 12.430,06

 2  MOVIMENTO DE TERRA 

 2.1 
Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do

subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1,0
km 

 m2 19,00        2.440,34 46.366,46

 2.2 Revestimento primário com pedra britada, compactação
mínima de 95% do PN - 5cm  m3 90,00           122,02 10.981,80

 2.3  Base de brita graduada - 10 cm  m3 170,00           244,03 41.485,10
 2.4  Imprimadura impermeabilizante betuminosa  m2 10,00        2.440,34 24.403,40
 2.5  Imprimadura ligante betuminosa  m2 5,00        2.440,34 12.201,70

 2.6 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado
quente - CBUQ - 4cm  m3 1.010,00             97,61 98.586,10

 SUBTOTAL (Etapa): 234.024,56

 3  GUIAS E SARJETAS 

 3.1 
Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in

loco com extrusora, 45 cm base (15 cm base da guia + 30 cm
base da sarjeta) x 22 cm altura 

 m 43,00           546,15 23.484,45

 SUBTOTAL (Etapa): 23.484,45

 4  LEVANTAMENTO DE PV 
 4.1  Levantamento ou rebaixamento de tampão de poço de visita  unid. 150,00               1,00 150,00

 SUBTOTAL (Etapa): 150,00

 TOTAL GERAL DA OBRA 

TOTAL DA RUA JOSÉ MORENO EM R$ 270.089,07

4 - RUA JOSE MORENO

Prefeitura Municipal de Americana
Estado de São Paulo

PREVISTO
CONTRATO

   ANEXO II - ORÇAMENTO DA OBRA

 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
 RUA JOSE MORENO, BAIRRO JD. THELJA - AMERICANA/SP 

Página 1 de 1
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SEáÍO TRÇNSVERSAL DO LEITO CARROáÂVEL
PROJETO DE PAVIMENTAáÍO

CM - CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE = 0,05m

IMPRIMAáÍO LIGANTE RRIC ( 0,60 l/m² )

IMPRIMAáÍO IMPERMEABILIZANTE  CM-30 ( 1,20 l/m² )

LEGENDA

BRITA GRADUADA = 0,10m (ruas)
AGULHAMENTO (BRITA 3) = 0,04m

TERRENO NATURAL

SEM ESCALA

ESCARIFICAáÍO E COMPACTAáÍO DE SOLO = 0,22m

RUA ARCO-�RIS

4
4

4
3

DIVISA DE LOTEAMENTO

LOTEAMENTO JARDIM ALVORADA

GUIA EXISTENTE

Â PAVIMENTAR= 2.440,34m² 

GUIA À EXECUTAR= 546,15m

OBS. LARGURA DO PAVIMENTO = 8,30m

PAVIMENTO EXISTENTE
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LOCAáÍO DE PV (À LEVANTAR) - 1 un

276,07m

DETALHE
PREPARO DE CAIXA

TERRAPLANAGEM
CORTE= 0,00m³ / ATERRO= 0,00m³

OBS. APENAS PREPARO DE CAIXA.

5
,3

0
m

RUA JOSE MORENO

OBS: Rede de esgoto sanit�rio existente
          Rede de �gua � implantar
          Drenagem de �gua pluvial existente

Dist�ncia at� o Bota-fora: 1,6km

LOCAL       
PAVIMENTAÉÃO RUA JOSç MORENO 01/01

Prefeitura Municipal de Americana

ESCALA

      1:1000

 SECRETARIA DE OBRAS

SOSU 
     

E SERVIáOS URBANOS

                  ENGº ADRIANO A. CAMARGO NEVES

OMAR NAJAR

Formato A1

PREFEITO        DESENHO           

outubro/2018

DATA           
ARQUIVO          

     Pavimenta��o      

SECRETARIO      
      SECRETARIO-ADJUNTO      ENGº ERALDO CAMARGO

ANEXO III

Americana, 20 de dezembro de 2019

OMAR NAJAR
PREFEITO MUNICIPAL
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DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
 

EDITAL DE EXTRATO CONTRATUAL
PROCESSO: 15.020/17

MODALIDADE: Credenciamento nº 01/17
OBJETO: Credenciamento de leiloeiros oficiais, para atuarem junto ao DAE, com a finalidade de nomear interessados em atuar na condução dos 
leilões a serem realizados, para alienação de bens inservíveis pertencentes ao DAE.
CONTRATANTE: Departamento de Água e Esgoto
CONTRATO: 48/19
CONTRATADO: DARIO SOUZA JUNIOR
VALOR DO CONTRATO: Taxa de Comissão de 5% sobre o valor da venda de cada bem ou lote.
DATA DA ASSINATURA: 11/12/2019
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

Americana, 20 de dezembro de 2019

FERNANDO BRYAN FRIZZARIN
Chefe da Divisão de Administração

 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/14

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.854/14
OBJETO: Execução de obras de saneamento do PAC II - Programa de Aceleração do Crescimento II - Obras de Ampliação do Sistema de Esgota-
mento Sanitário Balsa - Gruta no município de Americana-SP.
CONTRATO: 02/15
CONTRATANTE: Departamento de Água e Esgoto 
CONTRATADA: Construtora Elevação Ltda.
FINALIDADE: Prorrogação do prazo contratual por mais 04 (quatro) meses.
ASSINATURA DO TERMO: 29/11/2019.

Americana, 20 de dezembro de 2019

FERNANDO BRYAN FRIZZARIN
Chefe da Divisão de Administração

 

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 61/19

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14.840/2019
OBJETO: Contratação de empresa para fabricação e substituição das tubulações de três bombas submersas da "Elevatória de Afastamento de 
Esgoto Cordenonsi" do município de Americana, onde será realizada troca de tubulações e componentes no emissário de recalque, conforme quan-
tidades e especificações constantes no Termo de Referência.
EMPRESA VENCEDORA:
SHELIDE TERESA LOTERIO - ME
LOTE ÚNICO: R$ 230.000,00
OBS.: Tornamos público à adjudicação pelo Pregoeiro à mencionada licitante e a homologação do procedimento licitatório pelo Diretor Geral.

Americana, 20 de dezembro de 2019

FERNANDO BRYAN FRIZZARIN
CHEFE DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
  

DECRETO Nº 12.382, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019

"Dispõe sobre a cessão de uso de área a Guarda Municipal de Americana (GAMA), nos termos que especifica."

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

Considerando o disposto no art. 62, inciso VI, da Lei Orgânica do Município;

Considerando o que consta do procedimento administrativo PMA nº 37.210/2019,

D E C R E T A :

Art. 1º Fica cedido a Guarda Municipal de Americana, autarquia municipal inscrita no CNPJ/MF sob nº 46.969.952/0001-19, o uso da área pública 
municipal descrita a seguir:

Proprietário: Prefeitura Municipal de Americana

Local: Praça das Nações, Vila Frezzarin, Americana/SP

Cadastro: 22.0006.0050.0000

Descrição: "Inicia-se num ponto localizado no alinhamento da Rua Uruguai e segue em reta pelo referido alinhamento, numa distância de 38,02m 
(trinta e oito metros e dois centímetros); deste deflete à direita e segue em reta divisando com área remanescente, numa distância de 9,60m (nove 
metros e sessenta centímetros); deste deflete à direita e segue em reta divisando com área remanescente, numa distância de 4,45m (quatro metros 
e quarenta e cinco centímetros), deste deflete à esquerda e segue em reta divisando com área remanescente, numa distância de 2,15m (dois metros 
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e quinze centímetros); deste deflete à esquerda e segue em reta divisando com área remanescente, numa distância de 4,45m (quatro metros e qua-
renta e cinco centímetros); deste deflete à direita e segue em reta divisando com área remanescente, numa distância de 17,73m (dezessete metros 
e setenta e três centímetros); deste deflete à direita e segue em reta divisando com área remanescente, numa distância de 5,35m (cinco metros e 
trinta e cinco centímetros); deste deflete à esquerda e segue em reta divisando com área remanescente, numa distância de 10,14m (dez metros e 
quatorze centímetros), deste deflete à esquerda e segue em reta divisando com área remanescente, numa distância de 5,35m (cinco metros e trinta 
e cinco centímetros); deste deflete à direita e segue em reta divisando com área remanescente, numa distância de 7,92m (sete metros e noventa e 
dois centímetros); deste deflete à direita e segue em reta divisando com área remanescente, numa distância de 22,36m (vinte e dois metros e trinta e 
seis centímetros); deste deflete à direita e segue em reta divisando com área remanescente, numa esquerda de 22,36m (vinte e dois metros e trinta 
e seis centímetros); deste deflete à direita e segue em reta pelo alinhamento da Rua Argentina, numa distância de 15,41m (quinze metros e quarenta 
e um centímetros); deste segue em curva à direita na confluência da Rua Argentina com Rua Colômbia, numa distância de 3,67m (três metros e 
sessenta e sete centímetros); deste segue em reta pelo alinhamento da Rua Colômbia, numa distância de 65,24m (sessenta e cinco metros e vinte 
e quatro centímetros); deste segue em curva à direita na confluência da Rua Colômbia com Rua Uruguai, numa distância de 3,71m (três metros e 
setenta e um centímetros) até o ponto inicial desta descrição, perfazendo uma área superficial de 2.245,64m² ( dois mil e duzentos e quarenta e cinco 
metros quadrados e sessenta e quatro centímetros quadrados)."

Parágrafo único. A cessão de uso de que trata este decreto é outorgada a título gratuito e por prazo indeterminado, destinando-se à utilização pela 
Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), integrante da estrutura administrativa da cessionária.

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

Prefeitura Municipal de Americana, aos 19 de dezembro 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

 

DECRETO Nº 12.383, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019

"Reconhece a situação de vulnerabilidade social e concede, à família que especifica, subsídio econômico criado pelo Programa de Locação Social 
denominado 'Bolsa Habitação', no montante de até 1 (um) salário mínimo mensal vigente no país, e dá outras providências."

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

Considerando o disposto na Lei nº 5.213, de 19 de julho de 2011, que "Dispõe sobre a criação do Programa de Locação Social denominado 'Bolsa 
Habitação', conforme especifica, e dá outras providências"; 

Considerando o relatório de vistoria elaborado pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos;

Considerando o relatório socioeconômico elaborado por assistente social do quadro funcional da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urba-
no;

Considerando o que consta do procedimento administrativo PMA nº 90.596/2019,

D E C R E T A :

Art. 1º Fica reconhecida, nos termos do disposto no art. 4º da Lei nº 5.213, de 19 de julho de 2011, a situação de vulnerabilidade social da família 
constituída por Thayma Mayara Albarotti, portadora da cédula de identidade RG nº 30.885.363-5, inscrita no CPF/MF sob nº 347.545.798-95, e suas 
filhas menores.

Art. 2º Fica concedido, à família identificada no art. 1º deste decreto, subsídio econômico criado pelo Programa de Locação Social denominado 
"Bolsa Habitação", no valor de até 1 (um) salário mínimo mensal vigente no país, para fins de locação de imóvel residencial destinado à moradia 
dos assistidos.

Parágrafo único. O benefício "Bolsa Habitação" será concedido pelo período de até 12 (doze) meses, podendo ser renovado por igual período. 

Art. 3º O subsídio econômico mencionado no artigo anterior será pago diretamente ao locador do imóvel, mediante a apresentação de contrato de 
locação em favor do responsável pela família beneficiária do Programa "Bolsa Habitação", mencionado no art. 1º deste decreto. 

Art. 4º As despesas com a execução do disposto neste decreto correrão por conta da dotação orçamentária nº 02.11.04.3.3.90.2065.

Art. 5º Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 19 de dezembro 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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DECRETO Nº 12.384, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019

"Acrescenta dispositivo ao Decreto n° 12.363, de 14 de novembro de 2019."

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

Considerando o disposto no inciso I do art. 611-A do Decreto-Lei n° 5.452, de 1º de maio de 1943;

Considerando o disposto no § 5º do art. 49 da Lei n° 5.110, de 23 de novembro de 2010;

Considerando o acordo coletivo celebrado com o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais Autárquicos e Fundacionais Ativos e Inativos de 
Americana;

Considerando o que consta do procedimento administrativo PMA nº 92.255/2019,

D E C R E T A :

Art. 1º O Decreto n° 12.363, de 14 de novembro de 2019, passa a vigorar acrescido do seguinte art. 2º-A:

"Art. 2°-A Os servidores públicos municipais lotados no Hospital Municipal, PA Zanaga, Sistema 192, Zoonoses, Farmácia Central de Alto Custo e 
Unidade de Atendimento Domiciliar, com exceção daqueles lotados no cargo de médico, que trabalharem efetivamente nos dias 24, 26, 27, 30 e 31 
de dezembro de 2019, e 2 e 3 de janeiro de 2020, de acordo com a jornada contratada, poderão compensar a mesma quantidade de dias em folgas 
compensatórias, durante o ano de 2020.

§ 1º As folgas deverão ser ajustadas e acordadas individualmente pelos servidores e seus superiores hierárquicos, e não poderão causar prejuízos 
ao setor ou unidade respectivos.

§ 2º As folgas não poderão ser parciais ou em dias consecutivos, e deverão ser compensadas até a data de 31 de outubro de 2020." 

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

Prefeitura Municipal de Americana, aos 19 de dezembro 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

 

 
LEI Nº 6.383, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019

Autor do Projeto de Lei C. M. nº 156/2019 - Poder Executivo - Omar Najar. 

"Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio do Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo, para os fins que especifica, e dá outras providências."

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

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convênio com o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio do Tribunal de Justiça do Es-
tado de São Paulo, tendo por objeto a conjugação de esforços visando proporcionar melhores condições ao desenvolvimento das atividades do con-
veniado, mediante a manutenção de locação de imóvel e cessão de uso, para o funcionamento de serventias e setores técnicos do Poder Judiciário.

Art. 2º O convênio será celebrado nos termos da minuta anexa, que da presente Lei faz parte integrante, ficando o Poder Executivo autorizado a 
firmar aditivos que tenham por objeto adequações e ajustes direcionados para a consecução de suas finalidades. 

Art. 3º As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta de dotações consignadas no orçamento vigente, suplementadas 
se necessário.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo efeitos a 23 de outubro de 2019.

Art. 5º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 19 de dezembro de 2019.

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.

Ref. Prot. PMA nº 68.721/2019.

OMAR NAJAR
PREFEITO MUNICIPAL

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

ALEX  NIURI SILVEIRA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS
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LICITAÇÕES

EDITAL DE ABERTURA DE ENVELOPES
CONCORRENCIA PÚBLICA 001/2019 

Processo nº 39.918/2019

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE TECNOLOGIA DAS LUMI-
NÁRIAS DO MUNICÍPIO DE AMERICANA, COMPREENDENDO: O PROJETO, A EXPANSÃO, REVITALIZAÇÃO E MELHORIA E A DESTINA-
ÇÃO FINAL DAS LUMINÁRIAS EXISTENTES, EM AVENIDAS, RUAS, TRAVESSIAS, VIELAS, BECOS, PRAÇAS, PASSEIOS, FACHADAS, FAI-
XAS DE PEDESTRES, TREVOS, PONTES E VIADUTOS, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA". 
A Prefeitura Municipal de Americana torna público que fica designada a data de 08 de Janeiro de 2020, às 09h00, na Unidade de Suprimentos, para 
a abertura dos envelopes nº 02 das empresashabilitadas, protocolizados referente ao presente processo.

Eu, Raíssa Pedrini Camero, matrícula nº 16.246, conferi o presente. Eu, José Eduardo da Cruz Rodrigues Flores, Secretário de Administração Inte-
rino, autorizei a publicação oficial. Americana, 20 de Dezembro de 2019.
 

DECRETO Nº 12.385, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019

"Prorroga a vigência do programa de incentivo ao pagamento de débitos de qualquer natureza criado pela Lei Municipal 6.348 de 1º de Outubro de 
2019 e dá outras providências."

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

Considerando os poderes outorgados, nos termos do artigo 62, V da Lei Orgânica do Município de Americana;

Considerando as disposições da Lei 6.348 de 1º de outubro de 2019 e;

Considerando, a grande procura e adesão ao programa;

Considerando, finalmente, o quanto consta dos autos do processo administrativo nº 72.393/2019,

D E C R E T A :

Art. 1º Fica prorrogado até o dia 23 de dezembro de 2019 a vigência do Programa de Incentivo ao Pagamento de Débitos de Qualquer Natureza 
criado pela Lei Municipal 6.348 de 1º de Outubro de 2019 e regulamentado pelo Decreto Municipal 12.337 de 03 de outubro de 2019, observando-se 
o expediente oficial da Prefeitura Municipal de Americana. 

Art. 2º Seguem vigentes os regulamentos previstos nos Decretos Municipais 12.337 de 03 de outubro de 2019 e 12.354 de 1º de Novembro de 2019, 
no que não conflitarem com o presente Decreto. 

Art. 5º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições contrárias. 

Prefeitura Municipal de Americana, aos 20 de dezembro de 2019.

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração  

OMAR NAJAR
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ EDUARDO DA CRUZ RODRIGUES FLORES 
Secretário Municipal de Administração Interino

ALEX NIURI SILVEIRA SILVA
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

DECRETO Nº 12.386, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019

"Dispõe sobre o reajuste da tarifa cobrada pelo uso do serviço de transporte coletivo urbano no Município de Americana."

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

Considerando o disposto na Lei n° 4.384, de 26 de julho de 2006;
Considerando o disposto no Decreto n° 7.025, de 5 de outubro de 2006;
Considerando o caráter de continuidade do serviço de Transporte Público Urbano;
Considerando a excepcionalidade das circunstâncias em que se dá a prestação do serviço de transporte público no município de Americana desde 
a edição do Decreto Municipal 12.083 de 14 de setembro de 2018; 
Considerando o que consta dos autos do Processo Administrativo nº 88.061/2019, no tocante à viabilidade econômica da prestação do serviço con-
cedido, invocando o princípio do reequilíbrio econômico-financeiro;
Considerando as Manifestações da Comissão tarifária de Transporte Urbano - CCTU criada pelas Leis Municipais 4.384 de 26 de junho de 2006, e 
5.883 de 16 de março de 2016, e nomeada pelo Decreto Municipal nº 12.217, de 08 de abril de 2019,

D E C R E T A :

Art. 1° A tarifa cobrada pelo uso do serviço público de transporte coletivo urbano no Município de Americana fica reajustada, a partir de zero hora do 
dia 23 de dezembro de 2019, para o valor de R$ 4,70 (quatro reais e setenta centavos).

Art. 2º Considerando as reduções de valor concedidas nos artigos 54 e 54-A da Lei nº 4.384, de 26 de julho de 2006, alterada pela Lei nº 4.543, de 
26 de outubro de 2007, ficam estabelecidas as seguintes tarifas especiais:
I - estudantes e professores: R$ 2,35 (dois reais e trinta e cinco centavos);
II - empregados e trabalhadores em geral que auferirem renda mensal igual ou inferior a dois salários mínimos: R$ 3,50 (três reais e cinquenta 
centavos);
III - aposentados cuja renda seja inferior a três salários mínimos, desde que não estejam exercendo atividade remunerada: R$ 2,35 (dois reais e 
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COMUNICADO

Em atendimento

ao decreto

12.363/19, não

teremos edições

do Diário Oficial

do Município

entre os dias 25 

de dezembro e 4

janeiro.

trinta e cinco centavos);

Art. 3º Os passes de qualquer categoria deverão ser emitidos e vendidos aos usuários, na forma estabelecida pelo Decreto n° 6.823, de 17 de março 
de 2006.

Art. 4º A empresa concessionária do serviço deverá facilitar a aquisição do vale-transporte pelas pessoas jurídicas empregadoras, devendo ser ado-
tadas as providências necessárias para o cumprimento da legislação reguladora.

Art. 5° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 23 de dezembro de 2019.

Art. 6º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 20 de dezembro de 2019.

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração e na Secretaria de Negócios Jurídicos. 

OMAR NAJAR
PREFEITO MUNICIPAL

ALEX  NIURI SILVEIRA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

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

Doe parte do seu Imposto de Renda para

o Fundo Municipal dos Direitos da

Criança e do Adolescente (FMDCA).

FAÇA SEU LEÃO
PROTEGER NOSSAS

CRIANÇAS E
ADOLESCENTE

Fazendo a doação até o dia 30 de dezembro, é

permitido abater 6% do imposto devido. Para fazer

a destinação do recurso, basta acessar a página do

CMDCA no site www.americana.sp.gov.br,

efetuar seu cadastramento e emitir o boleto

bancário que pode ser pago, por qualquer meio, na

rede bancária.

Informações: 3471-8700
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