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Diário oficial

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

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 

DECRETO Nº 13.043, DE 17 DE AGOSTO DE 2022.

"Outorga a Flyer Indústria Aeronáutica Eireli, permissão de uso do bem 
público municipal constituído pelo hangar nº 23C2, localizado no Aero-
porto Municipal de Americana, e dá outras providências."

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

  Considerando o disposto nos artigos 62, inciso VI, e 82, § 4º, da Lei 
Orgânica do Município de Americana;

  Considerando o que consta do protocolo digital PMA nº 29.735/2021,

  D E C R E T A :

  Art. 1º Fica outorgada à empresa Flyer Indústria Aeronáutica Eireli, 
inscrita no CNPJ sob o nº 52.537.578/0004-28 e Inscrição Municipal nº 
110.246, com sede na Via de Acesso Comandante Cesar Albuquerque 
Almeida, nº 951, Hangar 02, Bairro da Lagoa, nesta cidade de America-
na/SP, a permissão de uso de imóvel público sobre o qual está edificado 
o Hangar de aeronaves nº 23C2 do Aeroporto Municipal Augusto de Oli-
veira Salvação, que possui a seguinte descrição:

  Proprietário: Prefeitura Municipal de Americana.

  Local: Hangar n° 23C2, localizado na Rodovia Luiz de Queiroz Km. 125, 
Bairro da Lagoa, Americana/SP.

  Cadastro: 25.0840.0020.0026.

  Descrição: "Hangar construído sobre área localizada no Aeroporto Mu-
nicipal com as seguintes medidas: Partindo de um ponto segue em reta 
divisando com área remanescente numa distância de 40,22m (quarenta 
metros e vinte e dois centímetros); deste deflete à direita e segue em reta 
divisando com Hangar 23C1 numa distância 30,00m (trinta metros); des-
te deflete à direita e segue em reta divisando com área remanescente 
numa distância de 40,22m (quarenta metros e vinte e dois centímetros); 
deste deflete à direita e segue em reta divisando com área remanescen-
te numa distância 30,00m (trinta metros); até o ponto inicial perfazendo 
uma área superficial de 1.206,60m² (um mil duzentos e seis metros qua-
drados e sessenta centímetros quadrados)."

  Art. 2º Pela utilização do imóvel descrito no art. 1º deste decreto, a per-
missionária 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$ 8.890,75 (oito mil, oitocentos e noventa reais e 
setenta e cinco 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 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 in-
tegral desocupação do bem, caso, por qualquer motivo, esta ocorra após 
a edição do referido ato revocatório.

  III - destinado ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico.

  § 2º Sem prejuízo da exigibilidade do preço público previsto no caput 
deste artigo, a Prefeitura Municipal poderá lançar eventuais tributos in-
cidentes sobre o imóvel e sobre as atividades ali desenvolvidas, ficando 
a permissionária responsável, também, pelo pagamento das tarifas ou 
taxas devidas ao DAE - Departamento de Água e Esgoto e à CPFL - 
Companhia Paulista de Força e Luz, decorrentes da utilização de seus 
respectivos serviços.

  Art. 3º A permissionária poderá implantar benfeitorias no imóvel, para 
o exercício de suas atividades e guarda de aeronave, mediante requeri-
mento escrito e planta previamente aprovada pela Municipalidade e de-
mais órgãos públicos competentes, bem como promover a ampliação ou 
reforma das existentes, observadas as disposições legais pertinentes.

  Art. 4º Durante a vigência da permissão de uso obriga-se a permissioná-
ria a cumprir, sob pena de revogação, as seguintes condições:

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

  II - comunicar imediatamente e por escrito, à Prefeitura Municipal, qual-
quer ocorrência que represente risco à segurança e preservação do imó-
vel;

  III - atender as exigências dos Poderes Públicos, especialmente quanto 
à prevenção de incêndio;

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

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

  VIII - fornecer ao encarregado administrativo do Aeroporto Municipal, 
cópia dos documentos de propriedade da aeronave que permanecerá 
no hangar;

  IX - observar e cumprir as leis federais, estaduais e municipais pertinen-
tes, especialmente as que regulam a segurança e o tráfego de aerona-
ves, bem como os demais atos que disciplinam os serviços e a utilização 
do aeroporto.

  Art. 5º As construções ou benfeitorias de caráter permanente, mesmo 
que executadas pela permissionária, ficarão incorporadas ao imóvel e 
passarão a integrar o patrimônio público municipal.

  Parágrafo único. No caso de revogação da permissão, a permissionária 
deverá entregar o imóvel com todas as benfeitorias permanentes nele 
introduzidas, independentemente do cumprimento de formalidades e do 
pagamento de qualquer indenização.

  Art. 6º Caberá exclusivamente à permissionária suportar os danos pes-
soais ou patrimoniais decorrentes de caso fortuito ou de força maior, 
bem como decorrentes da ação de terceiros contra as edificações, me-
lhoramentos e demais benfeitorias instaladas no imóvel objeto desta 
permissão.

  Art. 7º Aplicam-se subsidiariamente à presente permissão, no que cou-
ber, as disposições regulamentares emanadas do Ministério da Aeronáu-
tica, relativas às permissões e concessões de uso de áreas e instalações 
aeroportuárias.

  Art. 8º Além de se submeter ao poder de polícia de todos os demais 
órgãos da Prefeitura Municipal, a permissionária será especialmente 
fiscalizada, quanto à correta utilização do imóvel, pela Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, cujo Secretário, deverá verificar, elaborar 
e encaminhar relatório semestral à Comissão Consultiva do Aeroporto 
Municipal, atestando se estão sendo fielmente cumpridas todas as exi-
gências e obrigações estabelecidas no presente decreto e na legislação 
aplicável, sem o que será a permissão revogada.

  Art. 9º 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. 10. Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revo-
gadas as disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 11.957, 
de 23 de março de 2018.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 17 de agosto de 2022.

Publicado na mesma data na 
Secretaria de Administração

JOSÉ EDUARDO DA CRUZ 
RODRIGUES FLORES

SECRETÁRIO ADJUNTO DE 
ADMINISTRAÇÃO 

FRANCISCO ANTONIO 
SARDELLI 

PREFEITO MUNICIPAL

HUGO STEFANO TROLY
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

NEGÓCIOS JURÍDICOS

 

DECRETO Nº 13.047, DE 18 DE AGOSTO DE 2022.

"Aprova o plano de retalhamento de gleba de propriedade de União Ope-
rária de Americana e dá outras providências."

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

  Considerando o que consta na Análise de projeto nº 3.254/2021,

  D E C R E T A :

  Art. 1º Fica aprovado o plano de retalhamento de gleba com 28.439,80m2 
(vinte e oito mil, quatrocentos e trinta e nove metros quadrados e oitenta 
centímetros quadrados), situada na Avenida Nossa Senhora de Fátima, 
Gleba 1AB, Jardim Nossa Senhora de Fátima, nesta cidade, cadastrada 
sob n° 08.0580.0030.0000, de propriedade de União Operária de Ame-
ricana, conforme planta aprovada sob n° 99.285, de 15 de agosto de 
2022, que passa a ser constituída por:

  I - Gleba 1AB - A, com 4.311,89m2 (quatro mil, trezentos e onze metros 
quadrados e oitenta e nove centímetros quadrados);

  II - Gleba 1AB - B, com 4.183,61m2 (quatro mil, cento e oitenta e três 
metros quadrados e sessenta e um centímetros quadrados);

  III - Gleba 1AB - C, com 4.161,47m2 (quatro mil, cento e sessenta e um 
metros quadrados e quarenta e sete centímetros quadrados);

  IV - Gleba 1AB - D, com 4.005,56m2 (quatro mil e cinco metros quadra-
dos e cinquenta e seis centímetros quadrados);

  V - Gleba 1AB - E, com 4.045,69m2 (quatro mil, quarenta e cinco me-
tros quadrados e sessenta e nove centímetros quadrados);

  VI - Gleba 1AB - F, com 4.203,69m2 (quatro mil, duzentos e três metros 
quadrados e sessenta e nove centímetros quadrados);

  VII - Sistema viário, com 3.527,89m2 (três mil, quinhentos e vinte e sete 
metros quadrados e oitenta e nove centímetros quadrados).

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

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

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 18 de agosto de 2022.

Publicado na mesma data na 
Secretaria de Administração

JOSÉ EDUARDO DA CRUZ 
RODRIGUES FLORES

SECRETÁRIO ADJUNTO DE 
ADMINISTRAÇÃO 

FRANCISCO ANTONIO 
SARDELLI 

PREFEITO MUNICIPAL

HUGO STEFANO TROLY
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

NEGÓCIOS JURÍDICOS
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DECRETO Nº 13.048, DE 18 DE AGOSTO DE 2022.

"Outorga permissão de uso da área pública ao empresário Marcos Anto-
nio dos Santos, e dá outras providências."

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

  Considerando o disposto nos arts. 62, inciso VI, e 82, § 4º, da Lei Orgâ-
nica do Município de Americana;

  Considerando o disposto na Lei nº 4.299, de 4 de janeiro de 2006; 

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

  Considerando o que consta do protocolo administrativo digital PMA nº 
34.122/2022,

  D E C R E T A :

  Art. 1º. Fica outorgada ao empresário individual Marcos Antonio dos 
Santos, inscrito no CNPJ/MF sob nº 40.873.524/0001-01 e no Cadastro 
de Atividades do Município sob nº 115.009, com endereço estabelecido 
na Rua Pamplona, nº 150, Jardim Bertoni, nesta Cidade de Americana, 
Estado de São Paulo, permissão de uso da área pública a seguir des-
crita:

  Proprietário: Prefeitura Municipal de Americana.

  Local: Rua Pamplona - Loteamento Jardim Bertoni - Americana/SP. 

  Cadastro: 11.0075.0230.0000.

  Descrição: "Inicia-se num ponto e segue em reta divisando com área re-
manescente numa distância de 6,20m (seis metros e vinte centímetros); 
deste deflete à direita e segue em reta divisando com área remanescen-
te numa distância de 2,30m (dois metros e trinta centímetros); deste de-
flete à direita e segue em reta divisando com área remanescente numa 
distância de 6,20m (seis metros e vinte centímetros); deste deflete à di-
reita e segue em reta divisando com área remanescente numa distância 
de 2,30m (dois metros e trinta centímetros) até o ponto inicial perfazen-
do uma área superficial de 14,26m² (quatorze metros quadrados e vinte 
centímetros quadrados)." 

  Parágrafo único. A área objeto da permissão de uso outorgada por 
este Decreto deverá ser utilizada pelo permissionário, exclusivamente, 
para a exploração da atividade de lanchonete, casa de chá, de sucos e 
similares.

 Art. 2º. Em decorrência da permissão de uso outorgada, o permissioná-
rio 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$ 171,16 
(cento e setenta e um reais e dezesseis centavos), cujo recolhimento 
deverá ser efetuado até o dia 25 (vinte e cinco) do mês subsequente ao 
de referência.

  Parágrafo único. 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.

  Art. 3º. Sem prejuízo da exigibilidade do preço público previsto no art. 
2º deste Decreto, a Prefeitura Municipal poderá lançar eventuais tributos 
incidentes sobres o imóvel e sobre a atividade ali desenvolvida, ficando 
o permissionário responsável, também, pelo pagamento das tarifas ou 
taxas devidas ao DAE - Departamento de Água e Esgoto e à Companhia 
Paulista de Força e Luz - CPFL - Energia, decorrentes da utilização de 
seus respectivos serviços.

  Art. 4º. Durante a vigência da presente permissão de uso, o permissio-

nário deverá observar e cumprir, sob pena de revogação, as seguintes 
condições:

  I - manter o bem público em boas condições de conservação e uso, 
executando as reformas e construções que se fizerem necessárias, sem 
que delas resulte qualquer direito à indenização ou retenção;

  II - conservar o bem público e suas adjacências em boas condições de 
limpeza e livre de lixo, detritos e entulhos;

  III - atender às 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 com a prévia e 
expressa autorização do Poder Executivo concedida por meio de novo 
decreto, nem utilizar espaço que exceda a área ora permitida; 

  VI - apresentar à Municipalidade, quando exigido, os comprovantes de 
pagamento dos preços públicos decorrentes da permissão de uso e dos 
tributos incidentes sobre o imóvel ou a atividades ali desenvolvida, bem 
como das tarifas de água, esgoto e de energia elétrica;

  VII - pagar pontualmente o preço público decorrente da permissão, 
podendo, a exclusivo critério do Poder Executivo, ser tolerado atraso 
máximo de 2 (dois) meses consecutivos, caso em que 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 
Cadastro de Atividades da Prefeitura Municipal;

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

  Art. 5º. Caberá exclusivamente ao permissionário suportar os danos 
pessoais ou patrimoniais originados de caso fortuito, força maior, ou de-
corrente da ação de terceiros, contra as edificações, melhoramentos e 
demais benfeitorias a serem instaladas no imóvel objeto desta permis-
são. 

  Art. 6º. Toda e qualquer benfeitoria que vier a ser introduzida no bem pú-
blico objeto da permissão de uso a ele ficará incorporada, não gerando 
ao permissionário qualquer direito de indenização ou retenção.

  Art. 7º. Além de se submeter ao poder de polícia de todos os demais 
órgãos da Prefeitura Municipal, o permissionário será especialmente fis-
calizado pela Unidade de Vigilância da Secretaria de Saúde, cujo Diretor 
deverá encaminhar relatório semestral ao Gabinete do Prefeito, infor-
mando se estão sendo fielmente cumpridas todas as exigências e obri-
gações estabelecidas neste decreto e na legislação aplicável, sendo que 
a informação de não cumprimento ensejará a revogação da permissão. 

  Art. 8º. A permissão de uso de que trata este decreto é outorgada a títu-
lo precário e por prazo indeterminado, podendo ser revogada a qualquer 
tempo, a exclusivo critério da Administração Pública Municipal.

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

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 18 de agosto de 2022.

Publicado na mesma data na 
Secretaria de Administração

JOSÉ EDUARDO DA CRUZ 
RODRIGUES FLORES

SECRETÁRIO ADJUNTO DE 
ADMINISTRAÇÃO 

FRANCISCO ANTONIO 
SARDELLI 

PREFEITO MUNICIPAL

HUGO STEFANO TROLY
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

NEGÓCIOS JURÍDICOS
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DECRETO Nº 13.049, DE 18 DE AGOSTO DE 2022.

"Que outorga permissão de uso de área pública à Sra. Priscila de Cam-
pos Marin Venturelli."

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

  Considerando o disposto nos artigos 62, inciso VI, e 82, § 4º, da Lei 
Orgânica do Município de Americana;

  Considerando o que dispõe a Lei nº 4.299, de 04 de janeiro de 2006;

  Por final, considerando o que consta do protocolo digital PMA n° 
64.735/2021,

  D E C R E T A :

  Art. 1º Fica outorgada à Sra. Priscila de Campos Marin Venturelli, porta-
dora do RG n° 20.032.470-6, CPF/MF n° 260.692.338-32, e no Cadastro 
de Atividades do Município sob nº 115.352, residente e domiciliada na 
Rua Cuba, nº 969, casa nº 24, Bairro Santo Antonio, nesta cidade, per-
missão de uso de área pública, abaixo identificada:

  Proprietário: Prefeitura Municipal de Americana.

  Local: Avenida Rafael Vitta - Vila Zanini - Americana/SP.

  Cadastro: 18.0044.0109.0000.

  Descrição: "Inicia-se num ponto localizado no alinhamento da Avenida 
Rafael Vitta e segue em reta pelo referido alinhamento numa distância 
de 33,59m (trinta e três metros e cinquenta e nove centímetros); deste 
deflete à direita e segue em reta divisando com lote 2 numa distância de 
4,01m (quatro metros e um centímetro); deste deflete à direita e segue 
em reta divisando com lote 1 numa distância de 28,57m (vinte e oito 
metros e cinquenta e sete centímetros); deste deflete à direita e segue 
em reta divisando com lote 4 numa distância de 3,56m (três metros e 
cinquenta e seis centímetros); deste deflete à esquerda e segue em reta 
divisando com lote 4 numa distância de 10,50m (dez metros e cinquenta 
centímetros); deste deflete à esquerda e segue em reta divisando com 
lote 4 numa distância de 9,50m (nove metros e cinquenta centímetros); 
deste deflete à direita e segue em curva a direita pela confluência da 
Rua Aurélio Santarosa e Avenida Rafael Vitta numa distância de 12,84m 
(doze metros e oitenta e quatro centímetros); até o ponto inicial perfa-
zendo uma área superficial de 199,14m² (cento e noventa e nove metros 
quadrados e quatorze centímetros quadrados)."

  Parágrafo único. A área objeto da permissão de uso outorgada por este 
Decreto deverá ser utilizada pela permissionária, exclusivamente, para a 
entrada e saída de veículos, ficando vedado dar outra destinação à área 
ora outorgada sob pena de revogação da permissão.

  Art. 2º Pela utilização do imóvel público, a permissionária pagará à 
Prefeitura Municipal, na Unidade de Arrecadação ou na rede bancária 
(guias, carnês ou boletos com código de barras), a importância mensal 
de R$230,84 (duzentos e trinta reais e oitenta e quatro centavos), fixado 
pela Comissão de Avaliação, até o dia 25 (vinte e cinco) do mês subse-
quente ao de referência.

  Parágrafo único. 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;

  Art. 3º. Sem prejuízo da exigibilidade do preço público previsto no art. 
2º deste Decreto, a Prefeitura Municipal poderá lançar eventuais tributos 
incidentes sobres o imóvel, ficando a permissionária responsável, tam-
bém, pelo pagamento das tarifas ou taxas devidas ao DAE - Departa-
mento de Água e Esgoto e à Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL 

- Energia, decorrentes da utilização de seus respectivos serviços.

  Art. 4º. Durante a vigência da presente permissão de uso, a permissio-
nária deverá observar e cumprir, sob pena de revogação, as seguintes 
condições:

  I - manter o bem público em boas condições de conservação e uso, 
executando as reformas e construções que se fizerem necessárias, sem 
que delas resulte qualquer direito à indenização ou retenção;

  II - conservar o bem público e suas adjacências em boas condições de 
limpeza e livre de lixo, detritos e entulhos;

  III - atender às 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 com a prévia e 
expressa autorização do Poder Executivo concedida por meio de novo 
decreto, nem utilizar espaço que exceda a área ora permitida; 

  VI - apresentar à Municipalidade, quando exigido, os comprovantes de 
pagamento dos preços públicos decorrentes da permissão de uso e dos 
tributos incidentes sobre o imóvel ou a atividades ali desenvolvida, bem 
como das tarifas de água, esgoto e de energia elétrica;
  VII - pagar pontualmente o preço público decorrente da permissão, 
podendo, a exclusivo critério do Poder Executivo, ser tolerado atraso 
máximo de 2 (dois) meses consecutivos, caso em que a permissionária 
não poderá se valer desta tolerância por mais de uma vez a cada ano 
do calendário civil;

  VIII - manter os dados cadastrais regularmente atualizados;

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

  Art. 5º. Caberá exclusivamente à permissionária suportar os danos pes-
soais ou patrimoniais originados de caso fortuito, força maior, ou decor-
rente da ação de terceiros, contra as edificações, melhoramentos e de-
mais benfeitorias a serem instaladas no imóvel objeto desta permissão. 

  Art. 6º. Toda e qualquer benfeitoria que vier a ser introduzida no bem pú-
blico objeto da permissão de uso a ele ficará incorporada, não gerando à 
permissionária qualquer direito de indenização ou retenção.

  Art. 7º. Além de se submeter ao poder de polícia de todos os demais 
órgãos da Prefeitura Municipal, a permissionária será especialmente fis-
calizada pela Unidade de Serviços Urbanos da Secretaria de Obras e 
Serviços Urbanos, cujo Diretor deverá encaminhar relatório semestral 
ao Gabinete do Prefeito, informando se estão sendo fielmente cumpridas 
todas as exigências e obrigações estabelecidas neste decreto e na legis-
lação aplicável, sendo que a informação de não cumprimento ensejará a 
revogação da permissão. 

  Art. 8º. A permissão de uso de que trata este decreto é outorgada a títu-
lo precário e por prazo indeterminado, podendo ser revogada a qualquer 
tempo, a exclusivo critério da Administração Pública Municipal.

  Art. 9º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 5.204, de 
07 de março de 2001.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 18 de agosto de 2022.

Publicado na mesma data na 
Secretaria de Administração

JOSÉ EDUARDO DA CRUZ 
RODRIGUES FLORES

SECRETÁRIO ADJUNTO DE 
ADMINISTRAÇÃO 

FRANCISCO ANTONIO 
SARDELLI 

PREFEITO MUNICIPAL

HUGO STEFANO TROLY
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

NEGÓCIOS JURÍDICOS

 



5 Diário oficial Terça-feira, 23  de agosto de 2022

DECRETO Nº 13.050, DE 19 DE AGOSTO DE 2022.

"Aprova o plano de loteamento denominado Parque Residencial Jair Fa-
raone Zanaga 2, a ser implantado na AP06, localizada na Rua Florindo 
Cibin, Bairro São Jerônimo, nesta cidade, e dá outras providências."

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

  Considerando o disposto no artigo 62, inciso XIX, da Lei Orgânica do 
Município de Americana;

  Considerando o disposto nas Leis n° 5.997, de 22 de dezembro de 
2016, e nº 5.998, de 22 de dezembro de 2016, e

  Considerando, ainda, o que consta da Análise de Projeto PMA n° 
3.592/2021,

  D E C R E T A :

  Art. 1° Fica aprovado o plano de loteamento denominado "Parque 
Residencial Jair Faraone Zanaga 2", a ser implantado sobre a AP06, 
compreendendo a área de 987.346,02m² (novecentos e oitenta e sete 
mil, trezentos e quarenta e seis metros quadrados e dois centímetros 
quadrados), sujeito à ZM - Zona Mista, localizada na Rua Florindo Cibin, 
Bairro São Jerônimo, nesta cidade, de propriedade de Di G. Zanaga Par-
ticipações e Empreendimentos Ltda., conforme planta aprovada sob n° 
98.784, de 06 de julho de 2022.

  Art. 2° Na execução do plano de loteamento deverão ser observadas as 
prescrições das Leis n° 5.997, de 22 de dezembro de 2016, e n° 5.998, 
de 22 de dezembro de 2016.

  Art. 3° A garantia do cumprimento da obrigação de executar os projetos 
técnicos e as obras de infraestrutura, de que trata o artigo 25 da Lei n° 
5.998, de 2016, consistirá na caução dos seguintes imóveis:

  I - imóveis constituídos pelos lotes de n° 01 ao 46, da quadra 24, com-
preendendo 10.930,48m² (dez mil, novecentos e trinta metros quadrados 
e quarenta e oito centímetros quadrados), avaliados em R$ 4.317.539,60 
(quatro milhões, trezentos e dezessete mil, quinhentos e trinta e nove re-
ais e sessenta centavos);

  II - imóveis constituídos pelos lotes de n° 01 ao 45, da quadra 25, 
compreendendo 10.822,32m² (dez mil, oitocentos e vinte e dois metros 
quadrados e trinta e dois centímetros quadrados), avaliados em R$ 
4.274.816,40 (quatro milhões, duzentos e setenta e quatro mil, oitocen-
tos e dezesseis reais e quarenta centavos);

  III - imóveis constituídos pelos lotes de n° 01 ao 38, da quadra 26, com-
preendendo 13.410,16m² (treze mil, quatrocentos e dez metros quadra-
dos e dezesseis centímetros quadrados), avaliados em R$ 5.297.013,20 
(cinco milhões, duzentos e noventa e sete mil, treze reais e vinte cen-
tavos);

  IV - imóveis constituídos pelos lotes de n° 01 ao 23, da quadra 27, 
compreendendo 9.079,55m² (nove mil, setenta e nove metros qua-
drados e cinquenta e cinco centímetros quadrados), avaliados em R$ 
3.586.422,25 (três milhões, quinhentos e oitenta e seis mil, quatrocentos 
e vinte e dois reais e vinte e cinco centavos);

  V - imóveis constituídos pelos lotes de n° 01 ao 41, da quadra 28, 
compreendendo 10.265,28m² (dez mil, duzentos e sessenta e cinco me-
tros quadrados e vinte e oito centímetros quadrados), avaliados em R$ 
4.054.785,60 (quatro milhões, cinquenta e quatro mil, setecentos e oiten-
ta e cinco reais e sessenta centavos);

  VI - imóveis constituídos pelos lotes de n° 01 ao 18, da quadra 10, com-

preendendo 8.848,59m² (oito mil, oitocentos e quarenta e oito metros 
quadrados e cinquenta e nove centímetros quadrados), avaliados em R$ 
3.495.193,05 (três milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e 
noventa e três reais e cinco centavos);

  VII - imóveis constituídos pelos lotes de n° 01 ao 46, da quadra 29, 
compreendendo 10.930,48m² (dez mil, novecentos e trinta metros qua-
drados e quarenta e oito centímetros quadrados), avaliados em R$ 
4.317.539,60 (quatro milhões, trezentos e dezessete mil, quinhentos e 
trinta e nove reais e sessenta centavos);

  VIII - imóveis constituídos pelos lotes de n° 01 ao 46, da quadra 23, 
compreendendo 10.930,48m² (dez mil, novecentos e trinta metros qua-
drados e quarenta e oito centímetros quadrados), avaliados em R$ 
4.317.539,60 (quatro milhões, trezentos e dezessete mil, quinhentos e 
trinta e nove reais e sessenta centavos);

  IX - imóveis constituídos pelos lotes de n° 01 ao 46, da quadra 56, com-
preendendo 10.930,48m² (dez mil, novecentos e trinta metros quadrados 
e quarenta e oito centímetros quadrados), avaliados em R$ 4.317.539,60 
(quatro milhões, trezentos e dezessete mil, quinhentos e trinta e nove re-
ais e sessenta centavos);

  X - imóveis constituídos pelos lotes de n° 01 ao 46, da quadra 22, com-
preendendo 10.930,48m² (dez mil, novecentos e trinta metros quadrados 
e quarenta e oito centímetros quadrados), avaliados em R$ 4.317.539,60 
(quatro milhões, trezentos e dezessete mil, quinhentos e trinta e nove re-
ais e sessenta centavos);

  XI - imóveis constituídos pelos lotes de n° 01 ao 46, da quadra 20, com-
preendendo 10.930,48m² (dez mil, novecentos e trinta metros quadrados 
e quarenta e oito centímetros quadrados), avaliados em R$ 4.317.539,60 
(quatro milhões, trezentos e dezessete mil, quinhentos e trinta e nove re-
ais e sessenta centavos);

  XII - imóveis constituídos pelos lotes de n° 01 ao 46, da quadra 33, 
compreendendo 10.930,48m² (dez mil, novecentos e trinta metros qua-
drados e quarenta e oito centímetros quadrados), avaliados em R$ 
4.317.539,60 (quatro milhões, trezentos e dezessete mil, quinhentos e 
trinta e nove reais e sessenta centavos);

  XIII - imóveis constituídos pelos lotes de n° 01 ao 46, da quadra 32, 
compreendendo 10.930,48m² (dez mil, novecentos e trinta metros qua-
drados e quarenta e oito centímetros quadrados), avaliados em R$ 
4.317.539,60 (quatro milhões, trezentos e dezessete mil, quinhentos e 
trinta e nove reais e sessenta centavos);

  XIV - imóveis constituídos pelos lotes de n° 01 ao 24, da quadra 19, 
compreendendo 5.887,85m² (cinco mil, oitocentos e oitenta e sete me-
tros quadrados e oitenta e cinco centímetros quadrados), avaliados em 
R$ 2.325.700,75 (dois milhões, trezentos e vinte e cinco mil, setecentos 
reais e setenta e cinco centavos.

  Art. 4° Publicado este Decreto, a loteadora deverá submetê-lo ao regis-
tro imobiliário no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da 
publicação, sob pena de caducidade.

  Art. 5° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 19 de agosto de 2022.
Publicado na mesma data na 
Secretaria de Administração

JOSÉ EDUARDO DA CRUZ 
RODRIGUES FLORES

SECRETÁRIO ADJUNTO DE 
ADMINISTRAÇÃO 

FRANCISCO ANTONIO 
SARDELLI 

PREFEITO MUNICIPAL

HUGO STEFANO TROLY
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

NEGÓCIOS JURÍDICOS
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LICITAÇÕES

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

- PREGÃO PRESENCIAL N.º 038/2022. 

 Processo nº 4.891/2022.

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO DE EXAMES DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA PARA A 
SECRETARIA DE SAÚDE".
  A Prefeitura Municipal de Americana torna público que foi HOMOLOGA-
DO e ADJUDICADO o Pregão Presencial n.º 038/2022 para a seguinte 
empresa:
FRANCISCO TADEU ESTRELA DE CARVALHO - EPP - VALOR GLO-
BAL R$ 288.990,00.

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

- PREGÃO ELETRÔNICO N.º 102/2022. 

 Processo nº 5.569/2022.

OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATE-
RIAL DE ENFERMAGEM, DA CLASSE DE FIOS, PARA A SECRETA-
RIA DE SAÚDE".
  A Prefeitura Municipal de Americana torna público que foi HOMOLOGA-
DO e ADJUDICADO o Pregão Eletrônico n.º 102/2022 para a seguinte 
empresa:
CIRULABOR PRODUTOS CIRÚGICOS LTDA - EPP - ITEM 04 R$ 2,50, 
ITEM 05 R$ 2,50, ITEM 06 R$ 2,50, ITEM 07 R$ 2,50, ITEM 08 R$ 3,00.

EDITAL DE JULGAMENTO DE RECURSO

- PREGÃO PRESENCIAL N.º 029/2022. 

Processo n.º 3.671/2022.

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E PROCESSAMENTO DE 
AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO NO ÂMBITO MUNICIPAL, COM 
FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, EQUIPAMEN-
TOS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO METROLÓGICOS E NÃO 
METROLÓGICOS, SUPORTE TÉCNICO E EXECUÇÃO DE MANU-
TENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA AOS SERVIÇOS INSTALADOS"
  A Prefeitura Municipal de Americana torna público que foi dado PRO-
VIMENTO PARCIAL ao recurso interposto pela empresa "MOBIT - MO-
BILIDADE, ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA", conforme motivos 
constantes nos autos.

EDITAL DE RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

- CHAMAMENTO PUBLICO Nº 005/2022. 

 Processo nº 10.126/2021.
  A Prefeitura Municipal de Americana torna público que na publicação 
do dia 20/08/2022 houve um erro no objeto da licitação. Onde se lê: 
"CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE 
ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), INTERESSADAS EM 
CELEBRAR PARCERIAS COM O MUNICÍPIO DE AMERICANA, POR 
INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS), POR 
MEIO DA FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO, PARA 
A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RE-
CÍPROCO, MEDIANTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E PROJETOS 
PREVIAMENTE ESTABELECIDOS EM PLANO DE TRABALHO, CON-
FORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO", 
leia-se: "CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO À SELEÇÃO DE PRO-
POSTAS DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA A CELE-
BRAÇÃO DE PARCERIAS, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, 
PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA NO 
MUNICÍPIO DE AMERICANA".

  Eu, Tássia Helena Modenesi Tavares, matrícula 14.676, conferi o pre-
sente. Eu, José Eduardo da Cruz Rodrigues Flores, Secretário Adjunto 
de Administração, autorizei a publicação oficial. Americana, 22 de Agosto 
de 2022.

SECRETARIA DE FAZENDA
 

JUSTIFICATIVA DE ALTERAÇÃO DA  ORDEM CRONOLÓGICA 
DE PAGAMENTOS

A Prefeitura Municipal de Americana, em cumprimento ao disposto no 
art. 5º da Lei nº 8.666/1993, bem como no §1º do art. 141 da Lei nº 
14.133/2021, em razão do item V, justifica alteração da ordem cronológi-
ca dos pagamentos das obrigações abaixo relacionadas:
1. Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo ARISP - 
CNPJ 69.287.639/0001-04, ref. Convênio cadastrado sob nº 23/2016, 
empenho Global nº 122;
2. Prestação de serviços de administração, gerenciamento e emissão do 
cartão alimentação aos servidores - CNPJ 00.604.122/0001-97, contrato 
cadastrado sob nº 10/2017, PP 057/2016, Proc Adm nº 54.886/2016;
3. Subsídio de serviço público do transporte coletivo urbano no Município 
de Americana, referente ao Decreto Municipal nº 13.026/2022 - CNPJ 
69.144.434/0004-04.

  Considerando que o descumprimento dessas obrigações pode levar 
à paralisação de seu fornecimento, acarretando interrupção do serviço 
público e grande prejuízo a municipalidade, bem como considerando 
questões relativas ao fluxo de caixa do município, e estando presentes 
as relevantes razões ao interesse público, autorizo o pagamento das 
obrigações com alteração da ordem cronológica.

Americana, 22 de agosto de 2022

SIMONE INACIO DE FRANÇA BRUNO
Secretária de Fazenda

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
 

UniDaDe De fiscalização, licenciamento ambiental 
e Projetos

COMUNICADOS

Em atendimento a Lei Municipal n° 6.492/2020, a Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente torna público que encontra-se acessível para co-
nhecimento da população, na Rua Florindo Cibin, n° 435 - Jardim São 
Paulo, no período de 24/08/2022 à 24/09/2022, de segunda à sexta-
-feira, no horário das 9 hrs às 16 hrs, o Estudo de Impacto de Vizinhança 
(EIV), Requerente Jardim Pacaembu SPE LTDA, Análise de Projeto n° 
4.075/2022, referente ao empreendimento Condomínio Horizontal Resi-
dencial, estabelecido na Rua Oracy Alves, esquina com Rua Dulcinéia 
Dias de Souza, Gleba 06 - Lote 26 - Bairro Pacaembu - Americana / SP. 

Americana, 22 de agosto de 2022

CICERO APARECIDO MOURA DE JESUS
Diretor UFLAP - CREA: 5060150194
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
 

UniDaDe De transPortes e sistema Viário

SETOR DE MULTAS

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

 
 
 
 

Processo Placa Nº Auto Resultado 
200583/2022 RJS1I90 E010274816-1 DEFERIDO 
200585/2022 FNN8248 Z000057654-1 INDEFERIDO 
200586/2022 FNN8248 Z000052147-1 INDEFERIDO 
200587/2022 GFT2D13 C000003952-1 DEFERIDO 
200588/2022 FEK7108 Z000064843-1 DEFERIDO 
200589/2022 BMP6743 Z000070592-1 INDEFERIDO 
200590/2022 BMP6743 Z000071524-1 INDEFERIDO 
200591/2022 FAC4168 Z000064420-1 INDEFERIDO 
200592/2022 EWC2B72 E010223858-1 INDEFERIDO 
200593/2022 FBW9270 Z000055183-1 DEFERIDO 
200594/2022 EIY0908 P010154712-1 INDEFERIDO 
200595/2022 ETZ8294 F430288618-1 INDEFERIDO 
200596/2022 DSK0122 Z000071011-1 DEFERIDO 

 
 
 
 
 

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

Americana, 22 de agosto de 2022

PEDRO DO NASCIMENTO JUNIOR
AUTORIDADE DE TRÂNSITO

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/20

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7.869/2020

OBJETO:Contratação de empresa especializada para fornecimento de licenças de uso de softwares (cessão de uso mensal) dos Sistemas de Sa-
neamento Básico, Atendimento ao Cidadão, Coleta de Dados com impressão e entrega simultânea, Ordem de Serviços Eletrônica, Agência Virtual, 
Administração de Pessoal, Portal do Servidor, Compras e Licitação, Almoxarifado, Patrimônio, Controle interno, Portal de Transparência, Protocolo, 
Orçamento, Ouvidoria, Frota, incluindo serviços de conversão de banco de dados, implantação e treinamento, de acordo com o Anexo I do Edital.

CONTRATO: 02/21

CONTRATANTE: Departamento de Água e Esgoto

CONTRATADA: CEBI - CENTRO ELETRONICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.

FINALIDADE: Acréscimo de módulo referente a 2,79510% do valor do contrato.

ASSINATURA DO TERMO: 19/08/2022

Americana, 22 de agosto de 2022

MARCOS EDUARDO  MORELLI
SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE GESTÃO
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GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA 
(GAMA)

 

PORTARIA N° 238, DE 22 DE AGOSTO DE 2022

"Que Prorroga a Portaria nº 182, de 23 de junho de 2022."

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

  Considerando o PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO no PRO-
CESSO ADMINISTRATIVO/1DOC nº 6707/2022

R E S O L V E:

  I- Prorrogar o prazo da Portaria nº 182 de 23 de junho de 2022, por 
mais 60 (SESSENTA) dias, conforme SOLICITAÇÃO da COMISSÃO 
PROCESSANTE

  II- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-

-se as disposições em contrário.

Americana, 22 de agosto de 2022

MARCO AURÉLIO DA SILVA
DIRETOR-COMANDANTE

 

PORTARIA N° 239, DE 22 DE AGOSTO DE 2022

"Que Prorroga a Portaria nº 181, de 23 de junho de 2022."

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

  Considerando o PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO no PRO-
CESSO ADMINISTRATIVO/1DOC nº 6703/2022

R E S O L V E:

  I- Prorrogar o prazo da Portaria nº 181 de 23 de junho de 2022, por 
mais 60 (SESSENTA) dias, conforme SOLICITAÇÃO da COMISSÃO 
PROCESSANTE

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

Americana, 22 de agosto de 2022

MARCO AURÉLIO DA SILVA
DIRETOR-COMANDANTE

 

PORTARIA N° 240, DE 22 DE AGOSTO DE 2022

"Que Instaura Sindicância."

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

  Considerando o TEOR DO PROCESSO ADMINISTRATIVO/1DOC nº 
6.606/2022

R E S O L V E:

  I- INSTAURAR SINDICÂNCIA, para apurar suposta infração disciplinar.

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

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

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

Americana, 22 de agosto de 2022

MARCO AURÉLIO DA SILVA
DIRETOR-COMANDANTE

 

PORTARIA N° 241, DE 22 DE AGOSTO DE 2022

"Que Instaura Sindicância."

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

  Considerando o TEOR DO PROCESSO ADMINISTRATIVO/1DOC nº 
6.439/2022

R E S O L V E:

  I- INSTAURAR SINDICÂNCIA, para apurar suposta infração disciplinar.

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

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

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

Americana, 22 de agosto de 2022

MARCO AURÉLIO DA SILVA
DIRETOR-COMANDANTE
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PORTARIA N° 242, DE 22 DE AGOSTO DE 2022.

"Que destitui servidor da função de designação em confiança"

MARCO AURÉLIO DA SILVA, DIRETOR-COMANDANTE da GUARDA 

MUNICIPAL DE AMERICANA, no uso das atribuições que lhe são confe-

ridas por lei e pela Portaria nº 10.236 de 01 de janeiro de 2021. 

R E S O L V E:

 I- Destituir o servidor, ADI FERNANDES ROSSI, matrícula nº 1122, da 

função de SUBINSPETOR da GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA, 

função de designação em confiança

III- Esta portaria foi publicada na mesma data na Sede da GUARDA MU-

NICIPAL DE AMERICANA, revogando as disposições em contrário

Americana, 22 de agosto de 2022

MARCO AURÉLIO DA SILVA
DIRETOR-COMANDANTE

 

PORTARIA N° 243, DE 22 DE AGOSTO DE 2022

"Que regulamenta e disciplina o  serviço da patrulha Maria da Pe-
nha"

MARCO AURÉLIO DA SILVA, DIRETOR-COMANDANTE da GUARDA 

MUNICIPAL DE AMERICANA, no uso das atribuições que lhe são confe-

ridas por lei e pela Portaria nº 10.236 de 01 de janeiro de 2021. 

REGULAMENTA E DISCIPLINA O SERVIÇO DA PATRULHA MARIA 
DA PENHA 

1. ATRIBUIÇÕES:

  A Patrulha Maria da Penha - PMP, instituída pelo decreto nº 12.461/2020, 

é um serviço da Guarda Civil Municipal de Americana, vinculado ao Se-

tor Inspetoria de Defesa da Mulher e Ações Sociais - IDMAS, que tem 

como objetivo atuar na proteção, prevenção, monitoramento e acompa-

nhamento das mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar que 

possuam em seu favor medidas protetivas de urgência.

1-COMPETE À PATRULHA MARIA DA PENHA, DENTRE OUTRAS 
ATIVIDADES PERTINENTES:

  I- Realizar a fiscalização do cumprimento das medidas protetivas de 

urgência deferidas pelo Tribunal de Justiça, através de visitas fiscaliza-

tórias; 

  II- Prestar atendimento especializado as mulheres vítimas de violência 

doméstica e familiar com medidas protetivas de urgência; 

  III- Apoiar outros órgãos integrantes da Rede de Atendimento à Mulher, 

na fiscalização sistemática do cumprimento das medidas protetivas de 

urgência;

  IV- Adotar as medidas cabíveis no caso de descumprimento de medida 

protetiva;

  V- Encaminhar ao Tribunal de Justiça as informações pertinentes a 

respeito de atendimentos específicos à mulher vitima de violência do-

méstica e familiar.

2. COMPETE AOS PATRULHEIROS INTEGRANTES DO IDMAS:

  I- Ter ciência de todos os protocolos de atendimentos que serão passa-

dos nas capacitações;

  II- Recepcionar e conferir a demanda de trabalho;

  III- Conhecer o setor para o qual serão designados, para melhor fluidez 

das visitas.

  IV- Confeccionar os relatórios de visitações, reduzindo a termo tudo que 

lhes for narrado, com letra legível e, ao final, promover a sua entrega no 

setor administrativo do IDMAS;

  Quando não for possível a localização da noticiada, que se encontrar 

em local desconhecido, deverá ser realizada a tentativa via telefone, ela-

borando em todo caso, B.OGM informando as tentativas frustradas que 

serão encaminhadas ao setor administrativo IDMAS, para encaminha-

mento a Vara que enviou a Medida Protetiva de Urgência.

3. PROTOCOLO DE VISITAS:

  I- Na primeira visita, a equipe deverá tomar ciência da situação pro-

cessual da noticiada, que será fornecida pelo Setor administrativo do 

IDMAS, a fim de não incorrer na revitimização;

  II- Após a vítima ser informada sobre o programa e ter aceitado receber 

as visitas fiscalizatórias e a receber, excepcionalmente, o monitoramento 

através de ligações telefônicas, os integrantes da equipe patrulheiros 

iniciará a entrevista aplicando o Formulário Nacional de Avaliação de 

Risco do CNJ, sempre atento para possíveis infortúnios e situações não 

relatadas pela mulher. 

  III- A equipe deve promover uma abordagem humanizada e imparcial, 

extraindo da mulher sua real condição após o deferimento da medida 

protetiva, se houve aproximação do agressor, sua situação econômica, 

dentre outros aspectos que forem observados;

  IV- Nos casos de descumprimento de medida protetiva, sendo flagrado, 

o autor do descumprimento da medida deverá ser conduzido à presença 

da Autoridade Policial competente, onde os fatos serão relatados;

  V- Nos casos de descumprimento de medida protetiva relatada pela 

vítima, e que não for localizado o autor do descumprimento, deverá ser 
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orientada a registrar os fatos junto a Policia Civil, e elaborado o B.O.GM 

para encaminhamento ao Juízo Competente;

  VI- Terá prioridade o acompanhamento da vitima gestante, idosa, inca-

paz, portadora de deficiência, e portadora de doença grave;

  VII- Esta portaria foi publicada na mesma data na Sede da GUARDA 

MUNICIPAL DE AMERICANA, revogando as disposições em contrário

Americana, 22 de agosto de 2022

MARCO AURÉLIO DA SILVA
DIRETOR-COMANDANTE

SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

 

EDITAL DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

Fiscalização

Fica o proprietário da empresa no endereço abaixo relacionado ciente 
que  deverá apresentar o Alvará de Licença e Funcionamento no prazo 
máximo  de dez (10) dias. O fato constitui infração ao disposto no Inciso 
III do  parágrafo 2.º do art. 208 da Lei 6.492/2020, sob pena de multa e 
demais  penalidades previstas em legislação Municipal. (INTERDIÇÃO 
DAS  ATIVIDADES E LACRAÇÃO DO ESTABELECIMENTO COMER-
CIAL).
  Proprietário (s) ou compromissário (s):

  DIAMOND AMERICANA LIMITADA - ME
  CNPJ: 18.779.361/0001-43
  ENDEREÇO: Rua Gonçalves Dias, 1395 - Chácara Rodrigues
  CAD. 20.0103.0120.0000
  NOTIFICAÇÃO: 3539

  THIAGO AUGUSTO MACHADO
  CPF: 230.976.678-06
  ENDEREÇO: Rua Luiz Henrique de Oliveira, 35- Comércio 01 - Jardim 
Santa Eliza
  CAD. 35.0017.0343.0001
  NOTIFICAÇÃO: 3545

  SALVELINA RODRIGUES DE MATOS COUTINHO 
  CPF: 342038643
  ENDEREÇO: Rua Rio Vermelho, 225 - Comércio - Jardim da Balsa
  CAD. 19.0312.0183.0002
  NOTIFICAÇÃO: 3548

Americana, 19 de agosto de 2022

JACQUELINE KIVITZ ARAIS
Secretária da Unidade de Desenvolvimento Econômico

RAFAEL DE BARROS
Secretário de Desenvolvimento Econômico


