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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 

LEI Nº 6.408, DE 16 DE MARÇO DE 2020

Autor do Projeto de Lei C. M. nº 124/2019 - Poder Legislativo - Vereado-
res Maria Giovana Luchiari Pisoni Duarte Fortunato e Sérgio Fioravante 
Alvarez.

"Dispõe sobre a obrigatoriedade da empresa concessionária ou permis-
sionária de serviço público de distribuição de energia elétrica atender às 
normas técnicas aplicáveis à ocupação do espaço público e promover a 
retirada dos fios inutilizados nos postes, notificar as demais empresas 
que utilizam os postes como suporte de seus cabeamentos, em vias 
públicas do Município de Americana 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 apro-
vou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1º Fica a empresa concessionária ou permissionária de serviço pú-
blico de distribuição de energia elétrica obrigada a utilizar o espaço pú-
blico de forma ordenada em relação ao posicionamento e alinhamento 
de todas as fiações e equipamentos instalados no Município de America-
na, para isso respeitando rigorosamente as normas técnicas aplicáveis, 
em particular, em observância aos afastamentos mínimos de segurança 
em relação ao solo, em relação aos condutores energizados da rede de 
energia elétrica e em relação às instalações de iluminação pública.

§ 1º O compartilhamento de postes não deve comprometer a segurança 
de pessoas e instalações.

§ 2º É obrigação da empresa concessionária ou permissionária de ener-
gia elétrica zelar para que o compartilhamento de postes se mantenha 
regular às normas técnicas, para isso notificando as empresas ocupan-
tes de sua infraestrutura, bem como denunciando junto ao órgão regu-
lador das ocupantes, em caso de não tomadas às devidas providências 
nos prazos estabelecidos.

§ 3º A empresa concessionária ou permissionária de energia elétrica fica 
obrigada a notificar as demais empresas que utilizam os postes como 
suporte de seus cabeamentos, a fim de que estas façam o alinhamento 
dos seus cabos e demais instrumentos por elas utilizados e que proce-
dam a retirada do que não estão mais utilizando.

Art. 2º A empresa concessionária ou permissionária de energia elétrica 
deverá tomar todas as medidas cabíveis perante a empresa ocupante 
para a retirada de fios inutilizados nos postes bem como a retirada de 
feixes de fios depositados nos postes, como forma de reduzir os riscos 
de acidentes e atenuar a poluição visual.

Art. 3º Sempre que verificado descumprimento do disposto nos artigos 
1º e 2º desta Lei, qualquer interessado poderá notificar a empresa con-
cessionária ou permissionária de energia elétrica acerca da necessidade 
de regularização.
§ 1º A notificação de que trata o caput deve conter, no mínimo, a loca-
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lização do poste a ser regularizado e a descrição da não conformidade.

§ 2º Ocorrendo a notificação de não conformidade pelo Poder Público, 
a empresa concessionária ou permissionária de energia elétrica deve-
rá notificar em até 10 (dez) dias corridos, as empresas que utilizam os 
postes como suporte de seus cabeamentos acerca da necessidade de 
regularização.

Art. 4º A empresa concessionária ou permissionária de energia elétri-
ca deve fazer a manutenção, conservação, remoção, substituição, sem 
qualquer ônus para a administração pública municipal, de postes de con-
creto ou de madeira que estejam em estado precário, torto, inclinado ou 
em desuso.

§ 1º Em caso de substituição de poste, fica a empresa concessionária 
ou permissionária de energia elétrica obrigada a notificar as demais em-
presas que utilizam os postes como suporte de seus cabeamentos, a fim 
de que possam realizar o realinhamento dos cabos e demais petrechos.

§ 2º A notificação de que trata o § 1º do artigo 4º desta Lei deverá ocorrer 
em 24 (vinte e quatro) horas da data da substituição do poste.

§ 3º Havendo a substituição do poste, as empresas devidamente noti-
ficadas têm o prazo de 15 (quinze) dias para regularizar a situação de 
seus cabos e/ou petrechos.

Art. 5º O compartilhamento da faixa de ocupação deve ser feito de forma 
ordenada e uniforme, de modo que a instalação de um ocupante não 
utilize pontos de fixação e nem invada a área destinada a outros, bem 
como o espaço de uso exclusivo das redes de energia elétrica e de ilu-
minação pública.

Art. 6º Fica a empresa concessionária ou permissionária, que detenha a 
concessão de energia elétrica, obrigada a enviar mensalmente ao Poder 
Executivo Municipal relatório das notificações realizadas, bem como do 
comprovante de recebimento por parte do notificado.

Art. 7º As fiações devem ser identificadas e instaladas separadamente 
com o nome da ocupante, salvo quando o desenvolvimento tecnológico 
permitir compartilhamento.

Parágrafo único. Nas ruas arborizadas, os fios condutores de energia 
elétrica, telefônicos e demais ocupantes dos postes de energia elétrica 
deverão ser estendidos à distância razoável das árvores ou convenien-
temente isolados.

Art. 8º Para quem não cumprir o disposto nesta Lei será aplicada a se-
guinte penalização:

I - à empresa concessionária ou permissionária, multa de 100 (cem) 
UFESP (Unidade Fiscal do Estado de São Paulo) para cada notificação 
não atendida em até 30 (trinta) dias após o recebimento da mesma; e

II - à empresa que utiliza os postes da concessionária ou permissio-
nária de energia elétrica para suporte de seus cabeamentos, multa de 
100 (cem) UFESP (Unidade Fiscal do Estado de São Paulo) para cada 
notificação não atendida em até 30 (trinta) dias após o recebimento da 
mesma.
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Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, consideram-se infratoras to-
das as empresas concessionárias, permissionárias e/ou terceirizadas, 
que estiverem agindo em desacordo com esta Lei, no âmbito do Muni-
cípio de Americana.

Art. 9º O prazo para implementação total do que determina esta Lei para 
a fiação existente será de no máximo 1 (um) ano, a contar da data de 
sua publicação.

Art. 10. O Poder Executivo poderá regulamentar esta Lei no que couber.

Art. 11. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por 
conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se neces-
sário.

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 
as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 16 de março de 2020.

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração e na Secreta-
ria de Negócios Jurídicos. 

Ref. Prot. PMA nº 16.183/2019.

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 12.411, DE 19 DE MARÇO DE 2020

"Aprova o plano de retalhamento de gleba de propriedade de TCI 1 In-
vestimentos Ltda., 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 n° 6.264, de 21 de dezembro de 2018;

Considerando, ainda, o que consta do processo administrativo PMA n° 
74.055/2019,

D E C R E T A :
Art. 1° Fica aprovado o plano de retalhamento de gleba com 16.234,334 
metros quadrados, com frente para a Avenida Brasil, cadastrada sob n° 
22.0530.0030.0000, de propriedade de TCI 1 Investimentos Ltda., con-
forme planta aprovada sob n° 95.101, de 19 de março de 2020, que 
passa a ser constituída por:

I - Gleba B1, com 1.131,319 metros quadrados;
II - Gleba B2, com 1.130,109 metros quadrados;
III - Gleba B3, com 1.347,680 metros quadrados;
IV - Gleba B4, com 4.150,622 metros quadrados;
V - Gleba B5, com 4.212,204 metros quadrados;
VI - Gleba B6, com 4.262,400 metros quadrados.

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

Art. 3° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 19 de março 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 12.408, DE 16 DE MARÇO DE 2020

"Aprova o plano de retalhamento de gleba de propriedade de Trapia Em-
preendimentos e Participações Ltda., 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 n° 4.676, de 15 de julho de 2008;

Considerando, ainda, o que consta do processo administrativo PMA n° 
62.686/2016,

D E C R E T A :

Art. 1° Fica aprovado o plano de retalhamento de gleba com 1.558,05m² 
(um mil e quinhentos e cinquenta e oito metros quadrados e cinco centí-
metros quadrados), com frente para a Rua Valentin Marton, esquina com 
a Avenida da Saudade e com a Rua Emílio Horschutz, cadastrada sob n° 
03.0018.0487.0001 a 0005, de propriedade de Trapia Empreendimentos 
e Participações Ltda., conforme planta aprovada sob n° 95.023, de 14 de 
fevereiro de 2020, que passa a ser constituída por:

I - Gleba 01, com 334,76m² (trezentos e trinta e quatro metros quadrados 
e setenta e seis centímetros quadrados);

II - Gleba 02, com 284,67m² (duzentos e oitenta e quatro metros quadra-
dos e sessenta e sete centímetros quadrados);

III - Gleba 03, com 271,57m² (duzentos e setenta e um metros quadra-
dos e cinquenta e sete centímetros quadrados);

IV - Gleba 04, com 273,77m² (duzentos e setenta e três metros quadra-
dos e setenta e sete centímetros quadrados);

V - Gleba 05, com 393,28m² (trezentos e noventa e três metros quadra-
dos e vinte e oito centímetros quadrados).

Art. 2° Na execução do plano de retalhamento, deverá ser observada a 
legislação pertinente, em especial a Lei n° 4.676, de 15 de julho de 2008.

Art. 3° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 16 de março 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 12.402, DE 3 DE MARÇO DE 2020

"Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação amigável ou 
judicial, a área que especifica, e dá outras providências."

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

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

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

Considerando, ainda, a necessidade de abertura de via pública para fins 
de prolongamento da Rua Florindo Cibin,

Considerando, finalmente, os elementos que integram o procedimento 
administrativo PMA nº 25.113/2014, 

D E C R E T A :
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação 
amigável ou judicial, a área de terreno a seguir descrita, e eventuais 
benfeitorias nela existentes:

- Proprietário: Nilit Americana Fibras de Poliamida Ltda.
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Local: Avenida São Jerônimo - Gleba B1B - Loteamento São Jerônimo 
- Americana/SP

Cadastros: 19.0600.0110.0001/19.0600.0110.0002

Descrição: Inicia-se no ponto localizado no alinhamento da faixa de Alta 
Tensão (FEPASA) e segue em reta pelo referido alinhamento com rumo 
0°50'32''NW numa distância de 227,60m (duzentos e vinte e sete metros 
e sessenta centímetros); deste deflete à direita e segue em reta com 
rumo 89°39'06''NE divisando com Gleba B4 cadastro 19.0600.0070.0000 
numa distância de 24,00m (vinte e quatro metros); deste deflete à di-
reita e segue em curva (raio 9,00m) a esquerda divisando com área 
remanescente numa distância de 14,14m (quatorze metros e quatorze 
centímetros); deste segue em reta divisando com área remanescente 
com rumo 0°50'32''SE numa distância de 218,67m (duzentos e dezoito 
metros e sessenta e sete centímetros); deste deflete à direita e segue 
em reta divisando com área de cadastro 19.0600.0121.0000 com rumo 
89°39'06''SW numa distância de 15,00m (quinze metros) até o ponto 
inicial, perfazendo uma área superficial de 3.432,61m² (três mil quatro-
centos e trinta e dois metros quadrados e sessenta e um centímetros 
quadrados)."

Parágrafo único. A área descrita neste artigo, declarada de utilidade pú-
blica para fins de desapropriação, destina-se à abertura de via pública, 
para fins de prolongamento da Rua Florindo Cibin.

Art. 2º Fica a Secretaria de Negócios Jurídicos autorizada a ajuizar a 
competente ação, visando a expropriação da área declarada de utilidade 
pública descrita no artigo anterior, cumulando-a com pedido de imissão 
provisória na posse e utilizando-se, inclusive, em sendo a hipótese, de 
pleito de urgência no processamento da causa. 

Art. 3º As despesas decorrentes da execução deste decreto correrão à 
conta da dotação orçamentária nº 02.03.01.4.4.90.61.1.003. 

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 3 de março 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

 

LICITAÇÕES

EDITAL DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 013/2019

Processo nº 78.766/2018

OBJETO: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE 
CLÍNICAS E/OU HOSPITAIS PARA INTERNAÇÃO E TRATAMENTO 
DE PACIENTES COM TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO, MAIORES E/
OU MENORES DE IDADE, DO SEXO FEMININO E/OU MASCULINO.
A Prefeitura Municipal de Americana torna público que a Comissão Per-
manente de Licitações julgou, conforme motivos constantes nos autos, 
HABILITADA a seguinte empresa: "HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ITUPE-
VA LTDA -EPP".
Na forma do Capítulo V da Lei Federal n.º 8.666/93, fica concedido o 
prazo legal para a interposição de recursos administrativos, a contar do 
dia útil imediatamente seguinte ao da presente publicação. 

Eu, Luciane Carloni, matrícula 11.215, conferi o presente. Eu, José Edu-
ardo da Cruz Rodrigues Flores, Secretário de Administração Interino, 
autorizei a publicação oficial. Americana, 20 de Março de 2020.
 

EDITAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE LEILÃO DE BENS INSERVÍVEIS - LEILÃO Nº 02/2020

Modalidade: LEILÃO ELETRÔNICO

Data: 31 DE MARÇO DE 2020
Horário: A partir das 14:00 horas

A Prefeitura Municipal de Americana torna público que, EM FUNÇÃO DO 
DECRETO N° 12.412, DE 19 DE MARÇO DE 2020;

ONDE CONSTA:
VISITAÇÃO: De 23 a 30 de março de 2020, em dias úteis, das 08:00 
horas às 11:00 horas e das 13:00 horas às 16:00 horas;

FICA ALTERADO PARA:
VISITAÇÃO: De 23 a 30 de março de 2020, em dias úteis, das 07:30 até 
às 11:00 horas

Eu, José Eduardo da Cruz Rodrigues Flores, Secretário de Administra-
ção Interino, autorizei a publicação oficial. Americana, 20 de Março de 
2020.

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E 
ESGOTO

  
PORTARIA Nº 1.027, DE 19 DE MARÇO DE 2020 

"Que constitui Comissão Processante Administrativa".

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

RESOLVE:

Artigo 1º - Constituir Comissão Processante Administrativa referente ao 
Processo Administrativo nº 3.984/2020. 

Artigo 2º - A Comissão será composta pelos servidores: 

- Rosana de Godoy, mat. 1496
- Ademir Devechi Pacheco, mat. 606
- Márcio Roberto Pinto de Oliveira, mat. 1645
- Sonia Aparecida Bonesso, mat. 0961
- Luiz Manoel Ravagnani, mat. 1448

Artigo 3º - A presidência da Comissão será exercida pelo primeiro mem-
bro indicado, que terá prazo de 30 (trinta) dias para entrega do relatório 
final.

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

Publicada no quadro de editais, na mesma data.
Americana, 19 de março de 2020

MARCOS EDUARDO MORELLI
DIRETOR DE UNIDADE EXECUTIVA

 

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/20
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17.745/2019

OBJETO: Contratação de empresa especializada de engenharia para 
a execução de serviços de recapeamento asfáltico e serviços com-
plementares nas Ruas Francisco Lapierre (trecho entre as ruas Cillos 
(Rotatória) e Padre Manoel da Nóbrega) e Riachuelo (trecho entre as 
Ruas Jambeiro e Padre Manoel da Nóbrega) localizadas nos bairros 
Vila Santa Catarina e Vila São Pedro do município de Americana/SP, 
relacionadas na Tabela 1, com fornecimento de materiais, mão de obra 
e equipamentos, conforme quantidades e especificações constantes no 
Termo de Referência.
  Levamos ao conhecimento dos interessados que conforme elementos 
constantes nos autos, o Sr. Superintendente homologou o julgamento e 
adjudicou o objeto da licitação à empresa NJ CAETANO EMPREENDI-
MENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, no valor de R$ 537.110,36. 

Americana, 20 de março de 2020

FERNANDO BRYAN FRIZZARIN
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 56/19
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.830/2019

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de ser-
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viços de manutenção de áreas verdes nas Estações de Tratamento de 
Esgotos de Carioba, Praia Azul e Balsa, em 33 (trinta e três) Estações 
Elevatórias de Esgotos, Estação de Tratamento de Água, Captação de 
Água Bruta, em 15 (quinze) Centro de Reservação de Água Tratada, 
Sede Administrativa e Pátio de Serviços da autarquia, num total de 
185.768,19 m² (cento e oitenta e cinco mil, setecentos e sessenta e oito 
metros quadrados e dezenove centésimos), com fornecimento de mão 
de obra e equipamentos, conforme quantidades e especificações cons-
tante no Termo de Referência.
CONTRATANTE: Departamento de Água e Esgoto
CONTRATADA: ESN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GUARAPAES LTDA
FINALIDADE: Suspensão da execução do contrato por 30 (trinta) dias, 
ou até a conclusão do processo sancionatório nº 3.984/2020.
ASSINATURA DO TERMO: 19/03/2020.

Americana, 20 de março de 2020

FERNANDO BRYAN FRIZZARIN
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

 VAGAS

Nº

APÓS O CADASTRO, CASO SEU  PERFIL PROFISSIONAL 

CORRESPONDA AOS CRITÉRIOS DA VAGA, SEU CURRÍCULO VIRTUAL

É ENCAMINHADO PELO SISTEMA AO EMPREGADOR  E CABE A

EMPRESA ANALISAR E CONVOCAR PARA ENTREVISTA.

18 VAGAS 
 DE EMPREGO NO PAT

Os interessados devem entrar no site da Prefeitura de 
Americana, www.americana.sp.gov.br, acessar o 

link “PAT - cadastro currí culo”, em seguida acessar  
“Cadastre seu currí culo para concorrer às vagas de 

emprego no PAT” e preencher os dados. 

Ajudante geral (construção civil)
Analista de RH (superior em RH, 
ADM ou Contábil)                               
Assistente administrativo/vendas                                                             
Auxiliar Administrativo                                                                          
Auxiliar de depto pessoal (exp. 
em escritório contábil)                     
Encanador                                                                                        
Encarregado de manutenção (ar 
condicionado)                 
Faturista                                                                                                             
Gerente de vendas                                                                                
Mecânico de automóveis (Flex e 
Diesel)                                                
Mecânico de manutenção de 
máquinas industriais (Fiação)                
Operador de corte e solda (plás-
tico)                                                                             
Operador de máquina de sopro/
silk                            
Pedreiro                                                                                      
Soldador 
Supervisor de produção de papel 
(trabalho em Rio Claro)                               
Técnico eletrônico                                                                                             

1
1

1
1
1

1
1

1
1
2

1

1

1

1
1
1

1
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