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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 

DECRETO Nº 12.533, DE 4 DE SETEMBRO DE 2020

"Estabelece a vedação ao retorno das atividades presenciais das redes 
pública e privada de educação regulada durante o mês de Setembro de 
2020 e dá outras providências."

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

No exercício das atribuições e poderes conferidos pela Constituição Fe-
deral e pela Lei Orgânica do Município;

Considerando as competências constitucional do Município para regular 
matéria de interesse local, questão sedimentada pelo Supremo Tribunal 
Federal nos autos da ADI 6341 no tocante às ações de combate à pan-
demia do COVID-19;

Considerando o compromisso do município com a adoção de medidas 
de segurança sanitária, de forma a enfrentar com a máxima eficiência e 
cautela a propagação do vírus causador da COVID-19; 

Considerando a necessidade de assegurar que a disponibilização de 
serviços de educação se dê de forma igualitária para toda a população; 

Considerando as orientações iniciais do Plano São Paulo, segundo as 
quais o retorno das atividades presenciais de educação regulada se da-
ria apenas quando todo o Estado de São Paulo estivesse classificado 
na fase amarela, ou superior, por um período superior a 14 (quatorze) 
dias e; 

Considerando a absoluta prioridade que deve ser dada pelo Estado aos 
direitos fundamentais das Crianças e Adolescentes, nos termos do artigo 
227 da Constituição Federal,

D E C R E T A :
Art. 1º. No mês de Setembro de 2020, independentemente de previsão 
Estadual em sentido contrário, não serão admitidas atividades escolares 
presenciais no Município de Americana. 

§1º. O disposto no caput aplica-se a todas as unidades de ensino regu-
lado, da rede pública ou privada. 

§2º. Excetuam-se à vedação do caput, e admitem-se, as atividades pre-
senciais de ensino superior e técnico-profissionalizante, observadas as 
disposições constantes do artigo 3º, §4º do Decreto Estadual 65.061 de 
13 de julho de 2.020 e os protocolos de segurança sanitária aplicáveis. 

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e vigerá 
até o dia 30 de setembro de 2.020 revogando disposições em contrário. 
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Prefeitura Municipal de Americana, aos 4 de setembro de 2020.

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração e na Secreta-
ria 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

DECRETO Nº 12.530, DE 1º DE SETEMBRO DE 2020

"Outorga permissão de uso de imóvel público municipal ao empresário 
individual Edmilson Gonçalves Ferreira."

Omar Najar, 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 disposto nas Leis nº 4.299, de 4 de janeiro de 2006, e n° 
6.258, de 21 de dezembro de 2018;

Considerando, ainda, o que consta do procedimento administrativo PMA 
nº 35.832/2019,

D E C R E T A :

Art. 1º Fica outorgada ao empresário individual Edmilson Gonçalves Fer-
reira, inscrito no C.N.P.J sob n° 18.045.343/0001-38, e no Cadastro de 
Atividades sob n° 87.532, com endereço residencial na Rua dos Faisões, 
n° 251, Vila Mathiesen, nesta Cidade, permissão de uso da área pública 
municipal a seguir descrita:

- Proprietário: Prefeitura Municipal de Americana

Local: Rua Tabajara - Jardim Recanto - Americana - SP

Cadastro: 04.0008.0196.0000 

Descrição: "Inicia-se num ponto localizado no alinhamento da Rua Tu-
runas e segue em reta pelo referido alinhamento numa distância de 
70,00m (setenta metros); deste deflete à direita e segue em reta pelo 
alinhamento da Rua Carajás numa distância de 48,00m (quarenta e oito 
metros); deste deflete à direita e segue em reta pelo alinhamento da 
Rua Tabajaras, numa distância de 78,00m (setenta e oito metros); deste 
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deflete à direita e segue em reta pelo alinhamento da Rua Carijós, numa 
distância de 50,50m (cinquenta metros e cinquenta centímetros) até o 
ponto inicial, perfazendo uma área superficial de 3.567,00m² (três mil e 
quinhentos e sessenta e sete metros quadrados)."

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

Art. 2º Pela utilização do imóvel descrito no artigo anterior, o permis-
sionário pagará à Prefeitura Municipal, mensalmente, na Unidade de 
Gestão Financeira ou na rede bancária, por meio de guias, carnês ou 
boletos, a critério exclusivo do Poder Público, preço público no valor de 
R$ 159,96 (cento e cinquenta e nove reais e noventa 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 tributos inci-
dentes sobre os imóveis e sobre as atividades ali desenvolvidas, ficando 
o permissionário 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, o permissionário fica 
obrigado a cumprir, sob pena de revogação, as seguintes condições:

I - manter o bem público em boas condições de segurança, limpeza, 
conservação e uso, livres 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, qual-
quer ocorrência que represente risco à segurança e preservação do imó-
vel; 

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 
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 elé-
trica; 

VII - pagar pontualmente o preço público decorrente da permissão, po-
dendo, a exclusivo critério do Poder Executivo, ser tolerado atraso máxi-
mo de 2 (dois) meses consecutivos, caso em que o permissionário 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 Ca-
dastro de Atividades da Prefeitura Municipal;

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

Art. 4° Caberá exclusivamente ao permissionário 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, o permissionário será especialmente fis-
calizado pela Secretaria de Meio Ambiente, que deverá encaminhar rela-
tório semestral ao Prefeito, informando se estão sendo fielmente cumpri-
das 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, revogadas 
as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Americana, ao 1º de setembro de 2020.

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração e na Secreta-
ria 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

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
 

UniDaDe De fiscalização, licenciamento ambiental 
e Projetos

NOTIFICAÇÃO

Considerando que o AR retornou sem êxito na entrega ao interessado 
referente à Queimada, conforme legislação vigente, artigo 12 inciso I e 
artigo 17 inciso I da Lei nº 5.133/10, fica notificado do Auto de Advertên-
cia por Queimada. 

Notificação- Advertência Queimada: 018/2020

Nome: Marcos Tadeu Suzigan
Endereço da Infração: Rua Sebastião José de Faria, 147, Americana/
SP
Prazo para interposição de recurso: 15 dias

Americana, 04 de setembro de 2020

CICERO APARECIDO MOURA DE JESUS
Diretor UFLAP - CREA: 5060150194

 

NOTIFICAÇÃO

Considerando que o AR retornou sem êxito na entrega ao interessado 
referente à Queimada, conforme legislação vigente, artigo 12 inciso I e 
artigo 17 inciso I da Lei nº 5.133/10, fica notificado do Auto de Advertên-
cia por Queimada. 

Notificação- Advertência Queimada: 020/2020

Nome: Espolio de Elizete Constancio Gomes de Oliveira
Endereço da Infração: Rua dos Rubis, 146- Bela Vista, Americana/SP
Prazo para interposição de recurso: 15 dias

Americana, 04 de setembro de 2020

CICERO APARECIDO MOURA DE JESUS
Diretor UFLAP - CREA: 5060150194

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
 

CONCESSÃO DE CEMITÉRIO

De acordo com a manifestação dos membros do Conselho Gestor do 
Programa de Parcerias Público Privadas - CGPP, referente ao pros-
seguimento do andamento do processo protocolado sob o número 
23040/2020 no sistema 1DOC, e atendendo aos dispositivos das legisla-
ções federal e municipal fica deliberado:

a) Aprovar a manifestação de interesse da empresa Sanches & Sanches 
Holding Investimentos e Negócios Ltda, cujo objeto é a "apresentação 
de estudos de propostas de soluções técnicas para a prestação de ser-
viços cemiteriais, em cemitério privado no município de Americana, sob 
a forma de delegação a ser definida durante a etapa de execução dos 
estudos de viabilidade, necessários à avaliação da viabilidade técnica, 
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econômico-financeira e jurídica da licitação e contratação futura dos ser-
viços", nos termos do artigo 3.° combinado com o artigo 8.° do decreto 
municipal 11.706 de 2 de junho de 2017;

b) Deferir o requerimento de autorização, bem como convocar o reque-
rente para entregar a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos com cópia 
a CGPP, um plano de trabalho detalhado dos termos do parágrafo 4.° do 
artigo 4.° do decreto 11.706/2017;

c) Definir como valor teto de ressarcimento pelos estudos o valor de R$ 
580.000,00 (quinhentos e oitenta mil reais), a serem pagos pela empre-
sa vencedora do certame licitatório para a empresa cujo estudo serviu 
como base para o termo de referência da licitação. O Poder Público não 
assumirá nenhum ônus;

d) Por fim, franquear a qualquer interessado o prazo de 15 (quinze) dias 
contados dessa publicação, para apresentar pedido de autorização de 
estudos para o mesmo objeto.

A manifestação de interesse apresentada ficará à disposição para con-
sulta, mediante solicitação por e-mail para seplan@americana.sp.gov.br

Americana, 02 de setembro de 2020

ANGELO SÉRGIO MARTON
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E 
ESGOTO

 

PORTARIA Nº 1051, DE 04 DE SETEMBRO DE 2020
"Que autoriza servidor a dirigir veículos do DAE".

MARCOS EDUARDO MORELLI, Diretor de Unidade Executiva do De-
partamento de Água e Esgoto, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE:

Art. 1º Autorizar o Sr. ISMAEL JOSÉ DA SILVA, matrícula nº 1738, a 
dirigir veículos oficiais pertencentes à frota do DAE e obedecidas às res-
trições de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), exclusivamente 
durante a jornada de trabalho e para o desempenho de suas funções 
públicas. 

Art. 2º Estando em trânsito, o servidor deverá, obrigatoriamente, portar 
cópia autenticada desta portaria, além da Carteira Nacional de Habilita-
ção (CNH) e da Carteira de Identidade (RG). 

Art. 3º A presente autorização não exime o servidor das responsabili-
dades inerentes à condução de veículos oficiais, nem os resguarda de 
eventuais ações regressivas em caso de danos causados por suas cul-
pas ao patrimônio público ou a terceiros.

Art. 4º O servidor está obrigado a preencher e assinar a planilha de con-
trole de tráfego de veículos, a qual será fiscalizada, vistada e registrada 
diariamente pelo Serviço de Controle de Frota da Divisão de Adminis-
tração.

Art. 5º O servidor está obrigado, também, a pagar todas as multas de 
trânsito por infrações que venham a cometer na condução de veículos 
oficiais, na forma do Código de Trânsito Brasileiro e legislação aplicável, 
ou autorizarem que o Departamento de Água e Esgoto providencie o re-
colhimento dos respectivos valores e desconte dos mesmos por ocasião 
de seu salário mensal.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.

Americana, 04 de setembro de 2020

MARCOS EDUARDO MORELLI
DIRETOR DE UNIDADE EXECUTIVA

 

ATO Nº 597, DE 04 DE SETEMBRO DE 2020.
"Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor 

de R$ 2.862.000,00."

Marcos Eduardo Morelli, Diretor da Unidade Executiva do Departamento 
de Água e Esgoto, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 
1.258/73 e suas alterações posteriores,

R E S O L V E:
Art. 1º Fica aberto um crédito adicional no valor de R$ 2.862.000,00, su-
plementar ao orçamento vigente baixado pela Lei nº. 6.387, de 20/12/19, 
e Decreto nº 12.531, de 02/09/2020, destinado ao reforço da seguinte 
dotação orçamentária:

03 - Departamento de Água e Esgoto
031701 - Diretoria e Dependência

03-3.1.90.13-17.512.892.112 - Fonte 04 - Aplicações diretas R$ 
750.000,00
05-3.3.90.30-17.512.892.112 - Fonte 04 - Aplicações diretas R$ 
1.200.000,00
10-3.3.90.39-17.512.892.112 - Fonte 04 - Aplicações diretas R$ 
912.000,00

Total da Suplementação: R$ 2.862.000,00

Art. 2º O crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recur-
so proveniente da anulação parcial da dotação abaixo:

03 - Departamento de Água e Esgoto
031701 - Diretoria e Dependência

01-3.3.71.70-17.512.892.111 - Fonte 04 - Aplicações diretas R$ 
900.000,00
02-3.1.90.11-17.512.892.112 - Fonte 04 - Aplicações diretas R$ 
750.000,00
04-3.1.91.13-17.512.892.112 - Fonte 04 - Aplicações diretas R$ 
50.000,00
07-3.3.90.35-17.512.892.112 - Fonte 04 - Aplicações diretas R$ 
62.000,00
17-3.2.90.21-17.512.890.004 - Fonte 04 - Aplicações diretas R$ 
100.000,00
18-4.6.90.71-17.512.890.001 - Fonte 04 - Aplicações diretas R$ 
1.000.000,00

Total da Anulação: R$ 2.862.000,00

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

Americana, 04 de setembro de 2020

MARCOS EDUARDO MORELLI
DIRETOR DA UNIDADE EXECUTIVA

 

ATO Nº 598, DE 04 DE SETEMBRO DE 2020
"Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial suplementar 

no valor de R$ 2.450.000,00."

Marcos Eduardo Morelli, Diretor da Unidade Executiva do Departamento 
de Água e Esgoto, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 
1.258/73 e suas alterações posteriores,

R E S O L V E:

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional especial no valor de R$ 
2.450.000,00, suplementar ao orçamento vigente baixado pela Lei nº. 
6.433, de 28/08/20, e Decreto 12.529, de 31/08/2020, destinado à dota-
ção orçamentária:

 03 - Departamento de Água e Esgoto
031701 - Diretoria e Dependência

34-4.4.91.51.17.512.1261.049 - Fonte 07 - Obras e Instalações -Intra-
-Orçamentário 

Total da Suplementação: R$ 2.450.000,00

Art. 2º O crédito aberto no artigo anterior será coberto com recur-
sos provenientes de operação de crédito, no âmbito do programa 
FINISA - Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento, autoriza-
da pela Lei Municipal 6.426, de 16 de julho de 2020, nos termos do 
inciso IV, do parágrafo 1º, do artigo 43, da Lei Federal 4.320, de 17 
de março de 1964.

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

Americana, 04 de setembro de 2020

MARCOS EDUARDO MORELLI
DIRETOR DA UNIDADE EXECUTIVA
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FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE 
AMERICANA

 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 28/2020 (Proc. Adm. nº 002.378/2020).
Objeto: Fornecimento de medicamentos e materiais para tomografia. 
Entrega da documentação, das propostas e início do credenciamento 
dos interessados às 09h00 do dia 22 de setembro (terça-feira) de 2020, 
no auditório da FUSAME, na Avenida da Saúde, nº 415, Jd. Nossa Se-
nhora de Fátima, Americana/SP - entrada da Administração/Diretoria. 
O Edital poderá ser adquirido gratuitamente no site da FUSAME (www.
fusame.com.br). Demais informações pelo telefone (19) 3471-6750 - Ra-
mal 301.

Americana, 04 de setembro de 2020

SIDNEI DE ANDRADE
Pregoeiro da FUSAME
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