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SETOR DE MULTAS

A Autoridade de Trânsito deste Município, no uso de suas atribuições previstas na Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (CTB) nos artigos 281 e 
282, notifica os proprietários e/ou condutores dos veículos constantes da relação em anexo, sobre a autuação efetuada por infração de trânsito, con-
siderando que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), devolveram as respectivas notificações a este remetente, por não ter localizado 
os proprietários dos veículos, queira por ausência, mudança de endereço, desconhecido no local, endereço insuficiente, entre outros, concedendo-
-lhes, caso queiram, conforme o prazo desta publicação, para a identificação de condutor e/ou a interpor Defesa de Autuação, que deverão ser 
protocolados no setor competente à R Dos Antúrios, 301, Jardim São Pedro, Município de Americana - SP.
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Placa Nº do Auto Data Infração Infração 
FJS2740 E010129261 01/11/2019 745-5 0 
FHV8955 Z000022276 07/11/2019 554-1 2 
 Americana, 20 de dezembro de 2019

ERALDO CAMARGO
AUTORIDADE DE TRANSITO 

 

SETOR DE MULTAS

A Autoridade de Trânsito deste Município, no uso de suas atribuições previstas na Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (CTB) nos artigos 281 e 
282, notifica os proprietários e/ou condutores dos veículos constantes da relação em anexo, sobre a autuação efetuada por infração de trânsito, con-
siderando que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), devolveram as respectivas notificações a este remetente, por não ter localizado 
os proprietários dos veículos, queira por ausência, mudança de endereço, desconhecido no local, endereço insuficiente, entre outros.
Informando que poderá interpor Recurso em 1ª Instância até a data do vencimento da multa e deverá ser protocolado no setor competente à R Dos 
Antúrios, 301, Jardim São Pedro, Município de Americana - SP. Poderá ser emitida 2ª via do boleto na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos - 
Unidade de Transportes e Sistema Viário, R Dos Antúrios, 301, Jardim São Pedro, Município de Americana - SP, O pagamento da multa poderá ser 
efetuado até a data do prazo para pagamento com desconto nos correspondentes Mais BB, pagável também através dos Terminais de Auto Atendi-
mento e Internet Banking do Banco do Brasil. Após vencimento, entrar em contato junto ao órgão autuador para reemissão da Guia de Pagamento 
com atualização da Data de Vencimento e Valor (Valor Original + Multa/Juros) conforme Resolução do CONTRAN 619 de 06 de Setembro de 2016. 
O não pagamento impedirá a renovação da Licença Anual e a Transferência de Propriedade. Aquele que adquirir o veículo, cujas taxas e multas 
não tenham sido pagas, fica responsável pelo pagamento das mesmas. Em seu próprio benefício, os proprietários de veículos devem manter seus 
endereços atualizados no DETRAN.

 

  
 
Placa Nº do Auto Data Infração Infração Valor Multa 
BMO3427 E010105537 27/06/2019 745-5 0 R$130,16 
BOY1308 E010107104 06/07/2019 745-5 0 R$130,16 
KXS1018 E010107168 06/07/2019 745-5 0 R$130,16 
BOY1308 E010107334 07/07/2019 745-5 0 R$130,16 
BOY1308 E010107429 08/07/2019 745-5 0 R$130,16 
BOY1308 E010107968 11/07/2019 745-5 0 R$130,16 
CQB8915 E010108134 12/07/2019 745-5 0 R$130,16 
FPP5420 F430259567 29/08/2019 545-2 2 R$195,23 
 Americana, 20 de dezembro de 2019

ERALDO CAMARGO
AUTORIDADE DE TRANSITO 
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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 
200226/2019 BIO4407 E010103347-1 DEFERIDO 
200233/2019 GHR9992 E010098968-1 INDEFERIDO 
200236/2019 FMF1175 F430254081-1 DEFERIDO 
200252/2019 DWQ9708 F430254313-1 INDEFERIDO 
200248/2019 EGC0268 F430254240-1 INDEFERIDO 
200254/2019 DTX2602 P010118041-1 INDEFERIDO 
200255/2019 DYU0895 F430255845-1 INDEFERIDO 
200256/2019 FEH7550 F430255168-1 INDEFERIDO 
200257/2019 GDW6658 E010101911-1 INDEFERIDO 
200258/2019 FIE4204 E010103361-1 INDEFERIDO 
200259/2019 FMF0744 F430185592-1 INDEFERIDO 
200264/2019 BUD0207 F430256524-1 INDEFERIDO 
200265/2019 BUD0207 F430256523-1 INDEFERIDO 
200266/2019 FLV0803 F430259733-1 INDEFERIDO 
200267/2019 GAD1549 F430257907-1 DEFERIDO 
200268/2019 MDW6135 E010104781-1 INDEFERIDO 
200269/2019 BTE6036 P010102258-1 INDEFERIDO 
200270/2019 GAQ4256 F430257975-1 INDEFERIDO 
200271/2019 CDE4435 F430257016-1 INDEFERIDO 
200272/2019 DWF5931 E010108737-1 INDEFERIDO 
200273/2019 EQZ0768 A010103397-1 INDEFERIDO 
200274/2019 ETT4600 V010078002-1 INDEFERIDO 
200275/2019 FEH8587 Z000014283-1 INDEFERIDO 
200276/2019 FAR8977 F430257205-1 INDEFERIDO 
200277/2019 FDD1589 F430251456-1 INDEFERIDO 
200278/2019 EAV9910 F430245432-1 INDEFERIDO 
200279/2019 CWQ4826 V010062203-1 INDEFERIDO 
200280/2019 CWQ4826 V010062211-1 INDEFERIDO 
200281/2019 CWQ4826 F430190989-1 INDEFERIDO 
200282/2019 GGB9891 V010078304-1 DEFERIDO 
200283/2019 FNI9553 E010106443-1 INDEFERIDO 
200284/2019 DQW2899 V010079602-1 INDEFERIDO 
200285/2019 DUH6056 F430260817-1 INDEFERIDO 

 
 
 
 

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

 
Americana, 23 de dezembro de 2019

 ENG. ERALDO CAMARGO
Autoridade de Trânsito 

GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA (GAMA)
 

PORTARIA N° 53, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2019.
"Que nomeia servidor para a função  de Inspetor".

Marcos Guilherme, Diretor-Comandante da Guarda Municipal de Americana, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e pela Portaria 
8.507 de 16 de novembro de 2016;  

RESOLVE:

I - Nomear o servidor VAGNER FAUSTO SOBRINHO, matrícula nº 1001, na função de Inspetor, função designação de confiança, GRUPO SALARIAL 
13.

II - Esta portaria foi publicada na mesma data na Sede da Guarda Municipal de Americana revogando as disposições em contrário, em especial o 
item I da portaria nº 116 de 24 de novembro de 2016.

Americana, 23 de dezembro de 2019

MARCOS GUILHERME
DIRETOR - COMANDANTE
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 

LEI Nº 6.387, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019

Autor do Projeto de Lei C. M. nº 130/2019 - Poder Executivo - Omar Najar. 

"Estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2020."

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 O Orçamento Geral do Município de Americana, para o exercício financeiro de 2020, estima a Receita e fixa a Despesa da Administração 
Direta, Indireta e Legislativo em R$ 920.277.298,00 (novecentos e vinte milhões, duzentos e setenta e sete mil e duzentos e noventa e oito reais), 
discriminados nos anexos que acompanham e integram esta lei. 

Art. 2º A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor 
e das especificações constantes do Anexo II da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, com o seguinte desdobramento:

 
 

Prefe itura Municipal de  Americana 
Estado de  São Paulo 

  
    SECRETARIA DE 

              ADMINISTRAÇÃO 

Avenida Brasil,nº 85 – Centro – Tel. (19) 3475.9030 
CEP – 13465-901 – Americana- SP – e-mail: administração@americana.sp.gov.gov.br 

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA 

1 – RECEITAS CORRENTES

1.1 – Receita Tributária  R$ 244.143.820,00 
1.2 – Receita de Contribuições R$ 22.915.000,00 
1.3 – Receita Patrimonial R$ 4.202.572,00 
1.6 – Receita de Serviços R$ 98.156.300,00 
1.7 – Transferências Correntes R$ 529.177.598,00 
1.9 – Outras Receitas Correntes R$ 13.166.908,00 

  
SOMA R$ 911.762.198,00 

1 – DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB 

1.7 – Transferências Correntes R$ (73.913.000,00) 
  

SOMA R$ (73.913.000,00) 

2 – RECEITAS DE CAPITAL 

2.2 – Alienação de Bens R$ 26.426.200,00 
2.4 – Transferências de Capital R$ 42.900.300,00 

  
SOMA R$ 69.326.500,00 

7 – RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 

7.2 – Receita Intra-Orçamentária de Contribuições R$ 8.851.000,00 
7.6 – Receita Intra-Orçamentária de Serviços R$ 1.999.600,00 
7.9 – Outras Receitas Correntes - Intra-Orçamentária R$ 2.251.000,00 

  
SOMA R$ 13.101.600,00 

  
TOTAL R$ 920.277.298,00 

Art. 3º  A Despesa da Administração Direta, Indireta e Legislativo será realizada segundo as 
discriminações do quadro programa de trabalho e natureza da despesa, que apresentam os seguintes 
desdobramentos: 

 
 

Prefe itura Municipal de  Americana 
Estado de  São Paulo 

  
    SECRETARIA DE 

              ADMINISTRAÇÃO 

Avenida Brasil,nº 85 – Centro – Tel. (19) 3475.9030 
CEP – 13465-901 – Americana- SP – e-mail: administração@americana.sp.gov.gov.br 

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

I – POR FUNÇÕES DE GOVERNO 

01 – Legislativa R$ 30.345.000,00 
04 – Administração  R$ 159.395.400,00 
06 – Segurança Pública  R$ 49.850.200,00 
08 – Assistência Social R$ 25.036.600,00 
09 – Previdência Social R$ 20.316.500,00 
10 – Saúde R$ 208.862.398,00 
12 – Educação  R$ 178.707.800,00 
13 – Cultura  R$ 11.900.300,00 
14 – Direito da Cidadania R$ 6.000,00 
15 – Urbanismo  R$ 82.054.300,00 
16 – Habitação  R$ 939.700,00 
17 – Saneamento  R$ 120.531.000,00 
18 – Gestão Ambiental R$ 8.692.300,00 
23 – Comércio e Serviços  R$ 1.385.200,00 
26 – Transporte  R$ 1.000,00 
27 – Desporto e Lazer  R$ 14.198.100,00 
99 – Reserva de Contingência  R$ 8.055.500,00 

  
TOTAL R$ 920.277.298,00 

II – POR SUBFUNÇÕES 

031 – Ação Legislativa R$ 30.345.000,00 
121 – Planejamento e Orçamento  R$ 6.386.800,00 
122 – Administração Geral  R$ 104.426.900,00 
123 – Administração Financeira R$ 46.430.800,00 
124 – Controle Interno R$ 375.400,00 
126 – Tecnologia da Informação R$ 2.656.600,00 
129 – Administração de Receitas  R$ 1.000.000,00 
131 – Comunicação Social R$ 1.725.400,00 
181 – Policiamento R$ 49.850.200,00 
241 – Assistência ao Idoso R$ 20.600,00 
243 – Assistência à Criança e ao Adolescente  R$ 800.600,00 
244 – Assistência Comunitária  R$ 24.215.400,00 
272 – Previdência Social R$ 16.690.000,00 
301– Atenção Básica  R$ 93.637.178,00 
302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial  R$ 107.998.400,00 
303 – Suporte Profilático e Terapêutico  R$ 1.082.450,00 
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Prefe itura Municipal de  Americana 
Estado de  São Paulo 

  
    SECRETARIA DE 

              ADMINISTRAÇÃO 

Avenida Brasil,nº 85 – Centro – Tel. (19) 3475.9030 
CEP – 13465-901 – Americana- SP – e-mail: administração@americana.sp.gov.gov.br 

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

I – POR FUNÇÕES DE GOVERNO 

01 – Legislativa R$ 30.345.000,00 
04 – Administração  R$ 159.395.400,00 
06 – Segurança Pública  R$ 49.850.200,00 
08 – Assistência Social R$ 25.036.600,00 
09 – Previdência Social R$ 20.316.500,00 
10 – Saúde R$ 208.862.398,00 
12 – Educação  R$ 178.707.800,00 
13 – Cultura  R$ 11.900.300,00 
14 – Direito da Cidadania R$ 6.000,00 
15 – Urbanismo  R$ 82.054.300,00 
16 – Habitação  R$ 939.700,00 
17 – Saneamento  R$ 120.531.000,00 
18 – Gestão Ambiental R$ 8.692.300,00 
23 – Comércio e Serviços  R$ 1.385.200,00 
26 – Transporte  R$ 1.000,00 
27 – Desporto e Lazer  R$ 14.198.100,00 
99 – Reserva de Contingência  R$ 8.055.500,00 

  
TOTAL R$ 920.277.298,00 

II – POR SUBFUNÇÕES 

031 – Ação Legislativa R$ 30.345.000,00 
121 – Planejamento e Orçamento  R$ 6.386.800,00 
122 – Administração Geral  R$ 104.426.900,00 
123 – Administração Financeira R$ 46.430.800,00 
124 – Controle Interno R$ 375.400,00 
126 – Tecnologia da Informação R$ 2.656.600,00 
129 – Administração de Receitas  R$ 1.000.000,00 
131 – Comunicação Social R$ 1.725.400,00 
181 – Policiamento R$ 49.850.200,00 
241 – Assistência ao Idoso R$ 20.600,00 
243 – Assistência à Criança e ao Adolescente  R$ 800.600,00 
244 – Assistência Comunitária  R$ 24.215.400,00 
272 – Previdência Social R$ 16.690.000,00 
301– Atenção Básica  R$ 93.637.178,00 
302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial  R$ 107.998.400,00 
303 – Suporte Profilático e Terapêutico  R$ 1.082.450,00 

 
 

Prefe itura Municipal de  Americana 
Estado de  São Paulo 

  
    SECRETARIA DE 

              ADMINISTRAÇÃO 

Avenida Brasil,nº 85 – Centro – Tel. (19) 3475.9030 
CEP – 13465-901 – Americana- SP – e-mail: administração@americana.sp.gov.gov.br 

304 – Vigilância Sanitária R$ 4.465.400,00 
305 – Vigilância Epidemiológica R$ 1.678.970,00 
306 – Alimentação e Nutrição R$ 9.978.200,00 
361 – Ensino Fundamental R$ 76.455.800,00 
365 – Educação Infantil R$ 90.806.100,00 
366 – Educação de Jovens e Adultos R$ 200,00 
367 – Educação Especial R$ 1.467.500,00 
391 – Patrimônio, Histórico, Artístico e Arqueológico  R$ 4.000,00 
392 – Difusão Cultural R$ 6.235.200,00 
422 – Direitos Individuais, Coletivos e Difusos R$ 6.000,00 
451 – Infraestrutura Urbana R$ 9.219.600,00 
452 – Serviços Urbanos R$ 72.734.700,00 
482 – Habitação Urbana R$ 939.700,00 
512 – Saneamento Básico Urbano R$ 120.511.000,00 
541 – Preservação e Conservação Ambiental R$ 8.692.300,00 
691 – Promoção Comercial R$ 1.044.700,00 
695 – Turismo R$ 6.001.600,00 
782 – Transporte Rodoviário R$ 1.000,00 
812 – Desporto Comunitário R$ 14.198.100,00 
846 – Outros Encargos Especiais R$ 140.000,00 
997 – Reserva para o RPPS R$ 6.415.500,00 
999 – Reserva de Contingência R$ 1.640.000,00 

  
TOTAL R$ 920.277.298,00 

III – POR CATEGORIAS ECONÔMICAS 

3 – Despesas Correntes R$ 788.363.137,00 
4 – Despesas de Capital R$ 123.858.661,00 
9 – Reserva de Contingência  R$ 8.055.500,00 

  
TOTAL R$ 920.277.298,00 

IV – POR ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS  

01 – Câmara Municipal de Americana R$ 30.345.000,00
02 – Gabinete do Prefeito R$ 4.774.300,00 
03 – Secretaria de Negócios Jurídicos R$ 7.201.200,00 
04 – Secretaria de Governo R$ 1.605.400,00 
05 – Secretaria de Administração R$ 30.837.300,00 
06 – Secretaria de Fazenda R$ 80.274.300,00 

 
 

Prefe itura Municipal de  Americana 
Estado de  São Paulo 

  
    SECRETARIA DE 

              ADMINISTRAÇÃO 

Avenida Brasil,nº 85 – Centro – Tel. (19) 3475.9030 
CEP – 13465-901 – Americana- SP – e-mail: administração@americana.sp.gov.gov.br 

07 – Secretaria de Planejamento R$ 10.166.100,00 
08 – Secretaria de Cultura e Turismo R$ 19.022.100,00 
09 – Secretaria de Educação R$ 178.707.800,00 
10 – Secretaria de Esportes R$ 14.198.100,00 
11 – Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano R$ 3.946.800,00 
12 – Secretaria de Meio Ambiente R$ 8.692.300,00 
13 – Secretaria de Ação Social e Desenvolvimento 

Humano 
R$ 24.840.500,00 

14 – Secretaria de Saúde R$ 155.447.998,00 
15 – Controladoria Geral do Município R$ 375.400,00
16 – Secretaria de Obras e Serviços Urbanos R$ 100.286.100,00 
17 – Departamento de Água e Esgoto de Americana R$ 119.560.000,00 
18 – Fundação de Saúde de Americana R$ 53.414.400,00 
19 – Guarda Municipal de Americana R$ 49.850.200,00
20 – Instituto de Previdência dos Servidores de Americana R$ 26.732.000,00 

  
TOTAL GERAL R$ 920.277.298,00 

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, por meio da edição de decreto:

I - créditos adicionais suplementares, até o limite de 30% (trinta por cento), aplicado sobre o total do Orçamento da Despesa, nos termos do disposto 
no inciso I do art. 7º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e no § 8º do art. 165 da Constituição Federal;

II - créditos adicionais suplementares, com recursos provenientes da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, nos termos do disposto no 
inciso III do § 1º do art. 43 da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, entre as dotações orçamentárias de uma mesma unidade orçamentária, 
não se aplicando, neste caso, o limite fixado no inciso I deste artigo;

III - novos elementos, fontes de recurso e códigos de aplicação, durante a execução orçamentária, sempre que necessário.

Parágrafo único. Ficam alterados os valores constantes na Lei nº 6.033, de 3 de julho de 2017 (Plano Plurianual para o período de 2018 a 2021) e 
nos anexos de metas e prioridades da Lei nº 6.326, de 16 de julho de 2019 (Lei de Diretrizes Orçamentárias), para o exercício de 2020.
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Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação da receita orçamentária, observado o disposto no art. 38 
da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 6º Fica criada, na Secretaria de Fazenda e no Departamento de Água e Esgoto de Americana, em atendimento à Lei Complementar Federal nº 
101, de 4 de maio de 2000, Reserva de Contingência para garantir pagamentos imprevistos e inesperados. 

Art. 7º As contribuições destinadas às entidades de classe, assistenciais e outras, com dotação orçamentária específica, inclusive as subvenções e 
auxílios, serão transferidas pelo Poder Executivo nas épocas próprias, sujeitos os beneficiários à prestação de contas junto aos órgãos fiscalizadores 
competentes, na forma da legislação em vigor.

Parágrafo único. As transferências de recursos realizadas mediante parcerias da Administração Pública com organizações da sociedade civil, em 
regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos 
previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação, deve-
rão observar os preceitos da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014.

Art. 8º Fica automaticamente retido o valor de R$ 73.913.000,00 (setenta e três milhões, novecentos e treze mil reais), correspondente a 20% (vinte 
por cento) das transferências referentes ao ICMS, FPM, IPI, Lei Complementar Federal nº 87, de 13 de setembro de 1996 (Lei Kandir), IPVA e ITR, 
vinculadas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB), com valores negativos, os quais compõem a receita orça-
mentária prevista, por força do disposto no § 1º do art. 31 da Lei Federal nº 11.494, de 20 de junho de 2007. 

Art. 9º Fica a Mesa Diretora da Câmara Municipal autorizada a abrir créditos adicionais suplementares ao seu orçamento, mediante Ato, utilizando 
como recursos para sua cobertura anulações totais ou parciais de suas dotações orçamentárias, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor total 
de sua despesa autorizada.

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2020.

Art. 11. Ficam revogadas as disposições em contrário.

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

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.

Ref. Prot. PMA nº 72.492/2019.

OBS: os anexos referente a presente Lei, estão disponíveis para consulta no site e 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

 

PORTARIA Nº 9.925, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2019

José Eduardo da Cruz Rodrigues Flores, Secretário de Administração - Interino, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, na forma do 
Decreto n° 8.384, de 4 de maio de 2010 e;

Considerando a Portaria nº 8.776, de 4 de agosto de 2017;

Considerando o que consta do processo administrativo n° 50.872/2019,

R E S O L V E :

Nomear a Comissão I, composta pelos membros, Eduardo Moreira Mongelli, Francisco de Assis Rossi Haddad, Elisângela Mioto Reiter e Roberto 
Carlos da Rocha (suplente), para dirimir e apurar os fatos narrados nos autos administrativos, mediante abertura de Processo Administrativo Disci-
plinar. 

Publique-se na forma da Lei.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 23 de dezembro de 2019.

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração. 

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

 

PORTARIA Nº 9.924, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019

"Que concede retorno ao trabalho a servidor público municipal." 

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

Considerando o que consta nas Leis nº 5.110, de 23 de novembro de 2010 e suas alterações, e n° 5.130, de 20 dedezembro de 2010, alterada pela 
Lei n° 5.423, de 20 de novembro de 2012,

R E S O L V E :

I - Conceder retorno ao trabalho conforme protocolo nº 92.838/2019, em 6 de janeiro de 2020, ao servidor público municipal GUILHERME DE SOUZA 
BUENO, matrícula 16247.
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II - Estabelecer que esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 20 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 6.382, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019

Autor do Projeto de Lei C. M. nº 95/2019 - Poder Executivo - Omar Najar. 

"Autoriza o Poder Executivo a celebrar acordo com a APAE - Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Americana, na forma que especi-
fica."

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 com a APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Americana, acordo em proces-
so judicial sob o nº 1008937-37.2014.8.26.0019, em trâmite pela 4ª Vara Cível da Comarca de Americana, para pagamento de débito no valor de R$ 
318.644,40 (trezentos e dezoito mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos), referentes a parcelas contratuais e ou conveniadas 
não adimplidas.

§ 1º O valor estabelecido no caput será pago em 4 (quatro) parcelas, devendo a primeira, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), 
ser quitada quando da assinatura do acordo e as 3 (três) restantes, no valor de R$ 56.214,80 (cinquenta e seis mil, duzentos e catorze reais e oitenta 
centavos) cada uma, em 30 (trinta), 60 (sessenta) e 90 (noventa) dias, a contar do pagamento da primeira.

§ 2º O acordo será celebrado na forma da minuta constante do Anexo I, que desta Lei é parte integrante.

Art. 2º Cada parte arcará com os honorários advocatícios e as custas processuais serão adimplidas pelo Município de Americana.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, ficando 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

José Eduardo da Cruz Rodrigues Flores
Secretário Municipal de Administração - Interino

Alex Niuri Silveira Silva
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

Ref. Prot. PMA nº 88.545/2019. 

LEI Nº 6.382, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019.
ANEXO I

MINUTA DE ACORDO

"Minuta de acordo que entre si firmam o Município de Americana e a APAE - Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Americana para 
composição do objeto controvertido nos autos do processo judicial 1008937-37.2014.8.26.0019 em trâmite perante a 4ª Vara Cível da Comarca de 
Americana."

MUNICÍPIO DE AMERICANA, personalidade jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ 45.781.176.0001-66, com paço Mu-
nicipal instalado na Avenida Brasil 85, nesta cidade de Americana-SP, neste ato representado pelo Chefe do Poder Executivo, Prefeito Omar Najar, 
doravante denominado simplesmente MUNICÍPIO, e APAE- ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AMERICANA, asso-
ciação civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob n.º XXXXXX , com sede a Rua XXXXXXX, n. XXX , Americana - SP, representada na forma 
de seu estatuto social, por XXXXXXXXX, portador da Cédula de Identidade RG nº XXXXX e inscrito no CPF do MF sob nº XXXXXXX, residente à 
XXXXXXXX, nº XXXX, Americana - SP, doravante denominada simplesmente APAE, têm entre si justo e acertado o presente termo de composição 
extrajudicial, nos seguintes termos e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA:
Com o objetivo comum de pôr fim ao embate judicial travado nos autos da ação n.º 1008937-37.2014.8.26.0019 que tramita perante a 4ª Vara Cível 
da Comarca de Americana, versando sobre a cobrança de valores oriundos dos contratos e/ou convênios celebrados entre a APAE e MUNICÍPIO, 
as partes compõem-se nos termos deste instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA:
O MUNICÍPIO se compromete a efetuar o pagamento de R$ 318.644,40, sendo R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), ser quitada quando da 
assinatura do acordo e as 3 (três) restantes, no valor de R$ 56.214,80 (cinquenta e seis mil, duzentos e catorze reais e oitenta centavos) cada uma, 
em 30 (trinta), 60 (sessenta) e 90 (noventa) dias, a contar do pagamento da primeira.
O MUNICÍPIO se compromete a adimplir apenas as custas processuais.
Cada parte arcará com os honorários advocatícios dos advogados e procuradores que atuaram no feito.
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A APAE indicará, mediante protocolo administrativo próprio, os dados bancários para o adimplemento das parcelas pelo MUNICÍPIO, mediante 
transferência bancária, cujo comprovante valerá como recibo.
As partes se comprometem a celebrar o presente, sem prejuízo da juntada do acordo nos autos do processo judicial para fins de homologação 
judicial.

CLÁUSULA TERCEIRA:
O adimplemento dos valores, nos termos da CLÁUSULA SEGUNDA culminará na ampla e irrestrita quitação do montante discutido no feito, bem 
como de todo e qualquer valor apontado no laudo pericial contido no feito judicial.

CLÁUSULA QUARTA:
O presente acordo é celebrado em caráter irrevogável e irretratável.

CLÁUSULA QUINTA:
Para dirimir quaisquer dúvidas que porventura venham surgir no decorrer da execução do presente termo, as partes, de comum acordo, elegem o 
foro da Comarca do Município Americana, do estado de São Paulo.

Para fins de direito, este instrumento é firmado em 3 (três) vias de igual teor e forma e diante de 2 (duas) testemunhas.

Americana, XX de XXXXX de XXXX

MUNICÍPIO DE AMERICANA
Omar Najar
Prefeito

APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AMERICANA
(Nome do Presidente)
Presidente

Secretário de Negócios Jurídicos
Alex Niuri Silveira Silva
(Nome do Advogado)
OAB/SP  n. XXXXXX

TESTEMUNHA

Nome:________________________

CPF: _________________________
TESTEMUNHA

Nome:________________________

CPF: _________________________

Prefeitura Municipal de Americana, aos 19 de dezembro de 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

 

LEI Nº 6.380, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2019

Autor do Projeto de Lei C. M. nº 143/2019 - Poder Executivo - Omar Najar. 

"Autoriza o Poder Executivo a ceder, mediante contrato de concessão de uso, o bem público que especifica, à Associação Fraternidade Guardiões 
da Imaculada, 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 ceder mediante contrato de concessão de uso, à Associação Fraternidade Guardiões da Imaculada, 
associação sem fins lucrativos, de caráter cultural e social, o bem público a seguir descrito:

Proprietário: Município de Americana
Local: Rua Ary José Tarossi - Jardim Phillipson Park - Americana - SP.
Cadastro: 35.0106.0201.0000

Descrição: "Inicia-se num ponto localizado no alinhamento da Rua Antonieta Bertini Cordenonsi onde faz divisa com área de cadastro 
35.0106.0026.0000 e segue em reta pelo referido alinhamento numa distância de 49,05m (quarenta e nove metros e cinco centímetros); daí deflete 
à direita e segue em reta divisando com área remanescente numa distância de 111,32m (cento e onze metros e trinta e dois centímetros); daí deflete 
à direita e segue em reta pelo alinhamento da Rua Ary José Tarossi numa distância de 61,31m (sessenta e um metros e trinta e um centímetros); daí 
deflete à direita e segue em reta divisando com área de cadastro 35.0106.0026.0000 numa distância de 89,60m (oitenta e nove metros e sessenta 
centímetros); daí deflete à direita e segue em reta divisando com área de cadastro 35.0106.0026.0000 numa distância de 25,36m (vinte e cinco 
metros e trinta e seis centímetros) até o ponto inicial, perfazendo uma área superficial de 6.502,15m2 (seis mil, quinhentos e dois metros quadrados 
e quinze centímetros quadrados)."

Art. 2º A concessão de uso será outorgada a título gratuito, pelo prazo de 20 (vinte) anos, podendo ser prorrogada, a critério do Poder Executivo, 
por igual período.
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Art. 3º O bem objeto da concessão destina-se exclusivamente à instalação da sede e ao desenvolvimento das atividades estatutárias da entidade.

Art. 4º O Contrato de Concessão de Uso deverá conter, entre outras, as seguintes condições, que deverão ser observadas e cumpridas pela conces-
sionária, sob pena de revogação da concessão, independentemente de indenização pelas benfeitorias realizadas:

I - dar início às obras de construção da sua sede, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses e concluí-las em até 60 (sessenta) meses, contados 
da data da assinatura do contrato de concessão;

II - não alterar a finalidade da concessão;

III - não transferir, total ou parcialmente, a qualquer título, os direitos decorrentes da concessão;

IV - atender, fielmente, as normas e exigências dos Poderes Públicos;

V - não praticar, no desenvolvimento de suas atividades estatutárias, qualquer ato de discriminação em razão de raça, cor, sexo ou credo religioso.

Art. 5º Findo o prazo estabelecido no artigo 2º, deverá a concessionária entregar o imóvel ao Município com todas as benfeitorias ali realizadas, sem 
qualquer direito de retenção e indenização, e independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial.

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a expedir as instruções necessárias a fiel execução da presente Lei.

Art. 7º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 13 de dezembro de 2019.

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.

Ref. Prot. PMA nº 53.517/2017.

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 12.387, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2019

"Dispõe sobre a permissão de uso de bem imóvel, a título precário e gratuito, à Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo 
- PRODESP."

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

Considerando o disposto na Lei nº 6.388, de 20 de dezembro de 2019;

Considerando o que consta nos processos administrativos PMA nº 80.928/2018 e nº 45.013/2019,

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica outorgada à Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP, a permissão de uso do bem público a 
seguir descrito:

Proprietário: Prefeitura Municipal de Americana
Local: Rua Major Redher - Vila Jones - Americana SP
Cadastro sob o nº 20.0098.0347.0000

ÁREA II: Inicia-se no alinhamento da Rua Olavo Bilac e segue em reta pelo referido alinhamento numa distância de 33,25m (trinta e três metros e 
vinte e cinco centímetros); deste deflete à direita e segue à direita divisando com área remanescente numa distância de 23,91m (vinte e três metros e 
noventa e um centímetros); deste deflete à direita e segue e segue em reta divisando com área remanescente numa distância de 3,75m (três metros 
e setenta e cinco centímetros; deste deflete à esquerda e segue em reta divisando com área remanescente numa distância de 25,33m (vinte e cinco 
metros e trinta e três centímetros); deste deflete à direita e segue em curva à esquerda pelo alinhamento da Rua José de Alencar numa distância de 
17,05m (dezessete metros e cinco centímetros); deste segue em curva; deste segue em curva à direita numa distância de 15,58m (quinze metros e 
cinquenta e oito centímetros); deste deflete à direita e segue em reta divisando com área remanescente numa distância de 79,24m (setenta e nove 
metros e vinte e quatro centímetros) até o ponto inicial, perfazendo uma área superficial de 1.822,45m2 (um mil, oitocentos e vinte e dois metros 
quadrados e quarenta e cinco centímetros quadrados), sobre a qual existe uma construção com área total de 1.284,85m2 (um mil, duzentos e oitenta 
e quatro metros quadrados e oitenta e cinco centímetros quadrados).

Art. 2º O imóvel de que trata este decreto destina-se ao funcionamento do "POUPATEMPO - Centrais de Atendimento ao Cidadão", sob a coorde-
nação e gerenciamento da Secretaria de Estado de Governo, nos termos dos Decretos Estaduais nº 42.886, de 26 de fevereiro de 1998, 61.035 e 
61.036, de 1º de janeiro de 2015 e 61.284, de 27 de maio de 2015.

Art. 3º - As condições da presente permissão de uso serão estabelecidas em instrumento a ser celebrado entre as partes, conforme minuta em anexo.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 23 de dezembro de 2019.

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

Omar Najar
Prefeito Municipal

José Eduardo da Cruz Rodrigues Flores 
Secretário Municipal de Administração - Interino
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Alex Niuri Silveira Silva
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

DECRETO Nº 12.387, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2019.

TERMO DE PERMISSÃO DE USO

PROCESSO PRODESP Nº _______________

O MUNICÍPIO DE AMERICANA, com sede __________, nº _______, ___________, inscrito no CNPJ/MF sob n.º _______________, doravante 
designado simplesmente PERMITENTE, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. ______________, portador da cédula de identidade 
RG. nº ________________ e inscrito no CPF/MF sob ______________, e a COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE 
SÃO PAULO - PRODESP, doravante designado simplesmente PERMISSIONÁRIA, com sede na Rua Agueda Gonçalves, n.º 240, Taboão da Serra, 
Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 62.577.929/0001-35, representada na forma de seus estatutos sociais e por seus representantes 
legais, e presentes ainda as testemunhas adiante nomeadas e no final assinadas. Pelo PERMITENTE, ante os presentes, foi dito:

PRIMEIRO: que é proprietário do bem público a seguir descrito:

Proprietário: Prefeitura Municipal de Americana
Local: Rua Major Redher - Vila Jones - Americana SP
Cadastro sob o nº 20.0098.0347.0000

ÁREA II: Inicia-se no alinhamento da Rua Olavo Bilac e segue em reta pelo referido alinhamento numa distância de 33,25m (trinta e três metros e 
vinte e cinco centímetros); deste deflete à direita e segue à direita divisando com área remanescente numa distância de 23,91m (vinte e três metros e 
noventa e um centímetros); deste deflete à direita e segue e segue em reta divisando com área remanescente numa distância de 3,75m (três metros 
e setenta e cinco centímetros; deste deflete à esquerda e segue em reta divisando com área remanescente numa distância de 25,33m (vinte e cinco 
metros e trinta e três centímetros); deste deflete à direita e segue em curva à esquerda pelo alinhamento da Rua José de Alencar numa distância de 
17,05m (dezessete metros e cinco centímetros); deste segue em curva; deste segue em curva à direita numa distância de 15,58m (quinze metros e 
cinquenta e oito centímetros); deste deflete à direita e segue em reta divisando com área remanescente numa distância de 79,24m (setenta e nove 
metros e vinte e quatro centímetros) até o ponto inicial, perfazendo uma área superficial de 1.822,45m2 (um mil, oitocentos e vinte e dois metros 
quadrados e quarenta e cinco centímetros quadrados), sobre a qual existe uma construção com área total de 1.284,85m2 (um mil, duzentos e oitenta 
e quatro metros quadrados e oitenta e cinco centímetros quadrados).

SEGUNDO: que a presente permissão é feita a título precário e gratuito, conferindo à PERMISSIONÁRIA o uso do imóvel mencionado no item Pri-
meiro para o fim de implantação e funcionamento de Posto "POUPATEMPO - Centrais de Atendimento ao Cidadão".

TERCEIRO: que o PERMITENTE cedeu à PERMISSIONÁRIA o imóvel objeto deste Termo por meio do Decreto nº __________.

QUARTO: que em decorrência desta Permissão de Uso a PERMISSIONÁRIA se obriga a:

I - Manter em funcionamento o posto POUPATEMPO no imóvel objeto da presente Permissão de Uso;

II - Conservar e manter o imóvel cedido em perfeitas condições de uso para a finalidade destinada;

III - Defender a posse do imóvel contra qualquer turbação de terceiros;

IV - Não desvirtuar, de forma alguma, a destinação do imóvel cedido;

VI - realizar a manutenção predial do imóvel, em conjunto com o PERMITENTE;

VII - Restituir o imóvel, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da notificação que reclamar sua devolução.

QUINTO: Que o PERMITENTE compromete-se a:

I - abster-se de reclamar retomada do bem por 48 (quarenta e oito) meses a contar da data de assinatura do presente;

II - manter e respeitar a posse transferida à PERMISSIONÁRIA;

III - prestar serviços de vigilância e limpeza no imóvel;

IV - realizar a manutenção predial do imóvel, em conjunto com a PERMISSIONÁRIA;

V - isentar a PERMISSIONÁRIA do pagamento de conta de luz, água e eventuais taxas, preços públicos, contribuições de melhoria e/ou outros 
emolumentos que venham a ser criados pelo Município que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel objeto da presente Permissão de Uso, 
observando-se a imunidade constitucionalmente assegurada em relação aos impostos;

SEXTO: A infringência às condições previstas no item Quarto, bem como o abandono do imóvel antes do prazo estipulado implicará em revogação 
da presente permissão, independentemente de interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, sem ressarcimento de qualquer natureza.

SÉTIMO: Que fica eleito o Foro da Comarca da Capital - Varas das fazendas Públicas, para dirimir qualquer pendência originária da presente per-
missão.

Pela PERMISSIONÁRIA, por seus representantes, foi dito que aceitava esta permissão em todos os seus termos, cláusulas e condições. 

Como assim o disseram, foi lavrado o presente termo, em 03 (três) vias de igual teor que, depois de lidas e achadas conformes, são assinadas pelas 
partes e pelas testemunhas presenciais abaixo qualificadas.

São Paulo, .........

____________________________________________
OMAR NAJAR
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

_____________________________________________
NomeNomeNome
Pesidente
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS
DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP
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Testemunhas:
1._________________________  2.__________________________
Nome:  Nome:
R.G.:  RG.:
CPF.:   CPF.:

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 6.388, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019

Autor do Projeto de Lei C. M. nº 133/2019 - Poder Executivo - Omar Najar. 
"Dispõe sobre a regularização da concessão de uso de área pública ao Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical 
- SINDNAPI, outorgada nos termos da Lei nº 4.308, 10 de janeiro de 2006 e autoriza o Poder Executivo a celebrar acordo com a referida entidade 
e a ceder parte remanescente da área à Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP, na forma que especifica."

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 outorgar ao Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical - SINDNAPI, 
para funcionamento do Centro de Valorização do Idoso - CIVI, a título gratuito, a concessão de uso de partes da área pública cadastrada sob o nº 
20.0098.0347.0000, a seguir descritas:

Proprietário: Prefeitura Municipal de Americana
Local: Rua Major Redher - Vila Jones - Americana SP

ÁREA I: "Inicia-se no alinhamento da Rua Major Redher e segue em reta pelo referido alinhamento numa distância de 68,70m (sessenta e oito metros 
e setenta centímetros); deste segue em curva na confluência da Rua Major Redher com Rua Olavo Bilac numa distância de 30,63m (trinta metros e 
sessenta e três centímetros); deste segue em reta pelo alinhamento da Rua Olavo Bilac numa distância de 17,17m (dezessete metros e dezessete 
centímetros); deste deflete à direita e segue em reta divisando com área remanescente numa distância de 79,24m (setenta e nove metros e vinte e 
quatro centímetros); deste deflete à direita e segue em curva pelo alinhamento da Rua Olavo Bilac numa distância de 25,36m (vinte e cinco metros e 
trinta e seis centímetros); deste segue em curva à direita na confluência da Rua José de Alencar com Rua Major Redher numa distância de 15,71m 
(quinze metros e setenta e um centímetros) até o ponto inicial, perfazendo uma área superficial de 2.540,19m2 (dois mil, quinhentos e quarenta me-
tros quadrados e dezenove centímetros quadrados), sobre a qual existe uma construção com área total de 2.322,76m2 (dois mil e trezentos e vinte 
e dois metros quadrados e setenta e seis centímetros quadrados)."

ÁREA III: "Inicia-se no alinhamento da Rua Olavo Bilac e segue em curva à esquerda pelo referido alinhamento numa distância de 47,56m (quarenta 
e sete metros e cinquenta e seis centímetros); deste segue em curva na confluência na confluência da Rua Olavo Bilac com Avenida Rafael Vitta 
numa distância de 17,93m (dezessete metros e noventa e três centímetros); deste segue em curva à esquerda pelo alinhamento da Rua José de 
Alencar numa distância de 30,58m (trinta metros e cinquenta e oito centímetros); deste segue em curva à direita pelo alinhamento da Rua José 
de Alencar numa distância de 19,46m (dezenove metros e quarenta e seis centímetros); deste segue em curva à esquerda pelo alinhamento da 
Rua José de Alencar numa distância de 10,50m (dez metros e cinquenta centímetros); deste deflete à direita e segue em reta divisando com área 
remanescente numa distância de 25,33 (vinte e cinco metros e trinta e três centímetros); deste deflete à direita e segue em reta divisando com área 
remanescente numa distância de 3,75m (três metros e setenta e cinco centímetros); deste deflete à esquerda e segue em reta divisando com área 
remanescente numa distância de 23,91m (vinte e três metros e noventa e um centímetros) até o ponto inicial, perfazendo uma área superficial de 
1.733,82m2 (um mil, setecentos e trinta e três metros quadrados e oitenta e dois centímetros quadrados, sobre a qual existe uma construção com 
área total de 692,39m2 (seiscentos e noventa e dois metros quadrados e trinta e nove centímetros quadrados)."

§ 1º A concessão de que trata o caput será outorgada pelo período de quarenta anos, podendo ser prorrogada nas mesmas condições, a critério do 
chefe do Poder Executivo.

§ 2º A assinatura do novo contrato de concessão, com a extensão do prazo estabelecido no parágrafo único do artigo 2º da Lei nº 4.308, de 10 de 
janeiro de 2006, fica condicionada à celebração do acordo no qual o concessionário dará ao Município plena, geral e irrevogável quitação de todas 
as obrigações por este assumidas por força do Termo de Cooperação Mútua firmado em 23 de fevereiro de 2016, visando a execução das obras de 
adaptação do espaço cedido pela entidade sindical, para a instalação do Posto Poupatempo Americana.

Art. 2º Sobre as áreas objeto da concessão encontra-se instalado o Centro de Integração e Valorização do Idoso - CIVI, construído e mantido pelo 
concessionário. 

Art. 3º O Poder Executivo celebrará com o concessionário o competente instrumento de concessão de uso, ficando este obrigado a observar as 
seguintes condições, sob pena de revogação da concessão, independentemente de indenização pelas benfeitorias realizadas:

I - não alterar a finalidade da concessão;

II - não transferir, total ou parcialmente, a qualquer título, os direitos decorrentes da concessão;

III - atender, fielmente, às normas e exigências inerentes à edificação, uso e ocupação do solo;

IV - disponibilizar a utilização do Centro de Convivência ao Poder Público Municipal para a realização de eventos de seu interesse, notadamente os 
direcionados a idosos.

Parágrafo único. O concessionário poderá estabelecer parcerias com associações de aposentados e ou idosos com sede no Município, objetivando 
o desenvolvimento de ações voltadas para esses grupos.

Art. 4º Findo o prazo estabelecido para a vigência da concessão, deverá o concessionário entregar o imóvel à Municipalidade com todas as ben-
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feitorias ali realizadas, sem qualquer direito de retenção e indenização e independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, 
ressalvada a possibilidade de prorrogação.

Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a ceder, a título gratuito, mediante permissão de uso, a área remanescente do bem público concedido na 
forma do artigo 1º, à Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP, com a seguinte descrição:

Proprietário: Prefeitura Municipal de Americana
Local: Rua Major Redher - Vila Jones - Americana SP
Cadastro sob o nº 20.0098.0347.0000

ÁREA II: "Inicia-se no alinhamento da Rua Olavo Bilac e segue em reta pelo referido alinhamento numa distância de 33,25m (trinta e três metros e 
vinte e cinco centímetros); deste deflete à direita e segue à direita divisando com área remanescente numa distância de 23,91m (vinte e três metros e 
noventa e um centímetros); deste deflete à direita e segue e segue em reta divisando com área remanescente numa distância de 3,75m (três metros 
e setenta e cinco centímetros; deste deflete à esquerda e segue em reta divisando com área remanescente numa distância de 25,33m (vinte e cinco 
metros e trinta e três centímetros); deste deflete à direita e segue em curva à esquerda pelo alinhamento da Rua José de Alencar numa distância de 
17,05m (dezessete metros e cinco centímetros); deste segue em curva; deste segue em curva à direita numa distância de 15,58m (quinze metros e 
cinquenta e oito centímetros); deste deflete à direita e segue em reta divisando com área remanescente numa distância de 79,24m (setenta e nove 
metros e vinte e quatro centímetros) até o ponto inicial, perfazendo uma área superficial de 1.822,45m2 (um mil, oitocentos e vinte e dois metros 
quadrados e quarenta e cinco centímetros quadrados), sobre a qual existe uma construção com área total de 1.284,85m2 (um mil, duzentos e oitenta 
e quatro metros quadrados e oitenta e cinco centímetros quadrados)."

Parágrafo único. Fica referendado o convênio celebrado em 9 de novembro de 2016, com a Companhia de Processamento de Dados do Estado de 
São Paulo - PRODESP, para implantação do Posto Poupatempo Americana, na área descrita no caput.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 20 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 12.388, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2019

"Outorga permissão de uso de área pública e transfere encargos de execução e manutenção de praça de esportes à associação 'Escola de Goleiros 
- Camisa 1', na forma 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. 62, inciso VI, e 82, § 4º, da Lei Orgânica do Município de Americana;

Considerando o disposto na Lei n° 4.773, de 29 de dezembro de 2008;

Considerando o disposto no Decreto n° 8.436, de 17 de junho de 2010;

Considerando, ainda, o que consta do procedimento administrativo PMA nº 77.471/2019,

D E C R E T A :

Art. 1º Fica outorgada à associação "Escola de Goleiros - Camisa 1", pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos, inscrita no C.N.P.J. sob 
n° 10.314.496/0001-21, permissão de uso da área pública localizada na Rua das Castanheiras, n° 60, Jardim São Paulo 2, denominada Praça de 
Esportes Sergio Bisofi (Laranja) e cadastrada, nesta Prefeitura Municipal, sob n° 22.0033.0355.0000, com área superficial de 8.728,59m² (oito mil, 
setecentos e vinte e oito metros quadrados e cinquenta e nove centímetros quadrados). 

Art. 2º Ficam transferidos à permissionária os encargos de execução e manutenção da praça de esportes, na área pública especificada no artigo 
anterior, em conformidade com o disposto no art. 2° da Lei n° 4.773, de 29 de dezembro de 2008.

Art. 3° A transferência de encargos reger-se-á pelo disposto no Decreto n° 8.436, de 17 de junho de 2010, em consonância com o plano de trabalho 
apresentado pela permissionária, que deste decreto faz parte integrante.

Art. 4º 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. 

§ 1° A permissão será efetivada com a aceitação das condições previstas neste decreto, mediante assinatura pela permissionária de termo de acei-
tação de permissão de uso, que deste é parte integrante.

§ 2° Revogada a permissão de uso, a permissionária deverá proceder à devolução do bem público totalmente livre e desembaraçado de quaisquer 
ônus.

§ 3° As benfeitorias introduzidas no bem público a ele serão incorporadas, não gerando à permissionária direito à indenização ou retenção.

Art. 5° Será de exclusiva responsabilidade da permissionária suportar os danos pessoais ou patrimoniais decorrentes de caso fortuito ou de força 
maior, bem como decorrentes da ação de terceiros contra as edificações, melhoramentos e demais benfeitorias instaladas no imóvel objeto da per-
missão.

Art. 6º Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 23 de dezembro de 2019.
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Publicado na mesma data na Secretaria de Administração e na Secretaria de Negócios Jurídicos 

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 12.388, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2019.

ANEXO I

Inserir plano de trabalho

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Prefeitura Municipal de Americana, aos 23 de dezembro de 2019.

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

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 12.388, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2019.

ANEXO II

TERMO DE ACEITAÇÃO DE PERMISSÃO DE USO

Aos ..... dias do mês de ............... de ............., compareceu na Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Americana o representante 
legal, abaixo assinado, da Associação Escola de Goleiros Camisa 1, pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos, inscrita no C.N.P.J. 
sob n° 10.314.496/0001-21, que declarou expressamente aceitar as condições estabelecidas para a permissão de uso de área pública situada na 
Rua das Castanheiras, n° 60, Jardim São Paulo 2, cadastrada sob n° 22.0033.0355.0000, notadamente, quanto à transferência dos encargos de 
execução e manutenção da praça de esportes, em conformidade com as disposições da Lei n° 4.773, de 29 de dezembro de 2008, e do Decreto n° 
8.436, de 17 de junho de 2010.

_____________________________________
Associação Escola de Goleiros Camisa 1
Sr. .......................................................................
Representante legal 
RG: ........................
CPF: ......................

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 6.391, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019

Autor do Projeto de Lei C. M. nº 182/2019 - Poder Executivo - Omar Najar. 

"Autoriza o Poder Executivo a outorgar à Cruzada das Senhoras Católicas - Dispensário Santo Antônio, a título gratuito, permissão de uso do bem 
público que especifica."

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 outorgar à Cruzada das Senhoras Católicas - Dispensário Santo Antônio, a permissão de uso do bem 
público a seguir descrito:

Proprietário: Prefeitura Municipal de Americana
Local: Rua Cruz e Souza, nº 38 - Conjunto Habitacional Antonio Zanaga I - Americana/SP
Cadastro: 36.0073.0302.0000

Descrição: "Inicia-se no ponto localizado no alinhamento da Rua Maria Quitéria onde faz divisa com área de cadastro 36.0073.0126.0000 (Casa da 
Criança Curió) e segue em reta pelo referido alinhamento numa distância de 32,50m (trinta e dois metros e cinquenta centímetros); deste segue 
em curva à direita na confluência da Rua Maria Quitéria com Rua Cruz e Souza numa distância de 14,13m (quatorze metros e treze centímetros); 
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deste segue em reta pelo alinhamento da Rua Cruz e Souza numa distância de 25,00m (vinte e cinco metros); deste segue em curva à direita pelo 
alinhamento da Rua Cruz e Souza numa distância de 3,50m (três metros e cinquenta centímetros); deste deflete à direita e segue em reta divisando 
com área de cadastro 36.0073.0126.0000 (Casa da Criança Curió) numa distância de 65,30m (sessenta e cinco metros e trinta centímetros); deste 
deflete à direita e segue em reta divisando com área de cadastro 36.0073.0126.0000 (Casa da Criança Curió) numa distância de 30,50m (trinta 
metros e cinquenta centímetros) até o ponto inicial perfazendo uma área superficial de 1.612,50m² (um mil seiscentos e doze metros quadrados e 
cinquenta centímetros quadrados), sobre a qual existe um prédio com área construída de 247,20m2 (duzentos e quarenta e sete metros quadrados 
e vinte centímetros quadrados)."

Art. 2º O bem descrito no artigo 1º desta Lei será utilizado para execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, objeto de Termo 
de Colaboração celebrado entre o Município e a entidade beneficiada, no âmbito da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014.

Parágrafo único. A permissão de uso autorizada na forma desta Lei será outorgada a título precário e gratuito, não podendo a sua vigência ultrapas-
sar o prazo estabelecido para a execução do serviço socioassistencial, conforme o termo de colaboração celebrado.

Art. 3º O Poder Executivo firmará com a permissionária o competente Termo de Permissão de Uso, estabelecendo as condições a serem observadas 
pela favorecida durante a vigência da permissão.

Art. 4º Revogada a permissão de uso de que trata esta Lei, obriga-se a permissionária a proceder à imediata devolução do bem, totalmente livre e 
desembaraçado de quaisquer ônus.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando 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   

Ref. Prot. PMA nº 29.567/2018.

 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 6.392 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2019

Autor do Projeto de Lei C. M. nº 165/2019 - Poder Executivo - Omar Najar. 

"Dispõe sobre o cadastramento e a regularização de edificações, nos termos 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:

CAPÍTULO I
DO CADASTRAMENTO DAS EDIFICAÇÕES

 Art. 1° Os imóveis que possuam edificações sem cadastramento junto à Unidade de Cadastro Técnico, concluídas conforme a legislação vigente de 
uso e ocupação do solo, terão suas respectivas áreas cadastradas de acordo com as constatações efetuadas nos levantamentos por imagem aérea, 
ou in loco, quando necessário, realizados pela fiscalização municipal.

Parágrafo único. Sendo constatada a demolição, por qualquer das formas previstas no caput deste artigo, a informação será atualizada junto à 
Unidade de Cadastro Técnico.

Art. 2° O cadastramento das edificações enquadradas na situação descrita no artigo anterior ensejará a cobrança do imposto sobre serviços de 
qualquer natureza (ISSQN).

CAPÍTULO II
DA REGULARIZAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Seção I
Da regularização

Art. 3º As edificações constatadas pela Prefeitura Municipal que estejam em desacordo com a legislação vigente de uso e ocupação do solo poderão 
ser regularizadas, mediante requerimento a ser protocolizado pelo interessado, conforme modelos específicos constantes dos Anexos I e II deste 
diploma.

Art. 4º Poderão ser regularizadas uma ou mais edificações no mesmo imóvel, desde que concluídas e comprovadas pelo cadastramento realizado, 
com base nos levantamentos efetuados por imagem aérea, ou in loco, quando necessário, realizados pela fiscalização da Prefeitura Municipal.

Art. 5º Ficam excluídas do benefício de regularização previsto nesta Lei as edificações que:

I - estejam localizadas em logradouros públicos ou avancem sobre eles;

II - avancem sobre terrenos vizinhos;

III - estejam sobre área de proteção de mananciais ou de preservação ambiental;

IV - invadam áreas de domínio público;
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V - invadam faixas de viela sanitária ou de águas pluviais, sem autorização ou parecer favorável do Departamento de Água e Esgoto e da Secretaria 
de Obras e Serviços Urbanos;

VI - não estejam conformes, em sua destinação, com a legislação municipal vigente;

VII - não possuam acessibilidade, de acordo com o disposto na lei federal;
VIII - sejam objeto de ações judiciais relacionadas à execução de obras irregulares.
Art. 6º A regularização só poderá ser aprovada se o interessado promover o acerto de todos débitos municipais vencidos, de natureza tributária ou 
não.

Art. 7º Os pedidos de regularização deverão seguir a tramitação, por meio de processo físico, junto ao Setor de Aprovação de Projetos da Secretaria 
de Planejamento, devendo ser instruídos com os seguintes documentos:

I - relatório de vistoria com fotos, assinado por profissional habilitado; e

II - documento de responsabilidade técnica, devidamente recolhido.

Parágrafo único. O relatório de vistoria, de que trata o inciso I do caput deste artigo, poderá ser utilizado para a finalidade de expedição do habite-se 
ou alvará de utilização, que poderão ser emitidos juntamente com a aprovação do projeto de regularização, em protocolo independente. 

Art. 8º Ficarão sujeitos à análise técnica específica os pedidos de regularização que envolvam:

I - polo gerador de tráfego;

II - medidas mitigatórias;

III - frente ou acesso a rodovias, estradas, anel viário e zonas de corredor;

IV - indústrias de médio ou grande porte;

V - análise de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) e Estudo de Impacto Ambiental (EIA);

VI - demais casos em que a natureza da atividade fim exigir.

Art. 9º São passíveis de regularização as irregularidades relativas a:

I - taxa de ocupação e aproveitamento do imóvel;

II - afastamentos e recuos;

III - número de pavimentos e altura da edificação;

IV - vagas de estacionamento, carga e descarga, embarque e desembarque;

V - taxa de permeabilidade;

VI - dimensões e áreas mínimas dos compartimentos;

VII - iluminação e ventilação insuficientes ou inexistentes;

VIII - inexistência de caixa de gordura e de caixa de inspeção;

IX - compartimentos, mesmo que fechados, em faixa de viela sanitária, desde que tenham acesso para eventual manutenção e com o respectivo 
Termo de Compromisso e Responsabilidade assinado pelo(s) legítimo(s) proprietário(s);

X - rebaixamento de guia.

Seção II
Das penalidades

Art. 10. Sobre a área construída irregularmente, que tenha sido objeto de pedido de regularização na forma prevista nesta Lei, incidirá o Imposto 
Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), além da imposição de multa.

§ 1º Para edificações com área total construída de até 150,00m² (cento e cinquenta metros quadrados), a multa terá valor de 0,25 UFESP (um quarto 
de Unidade Fiscal do Estado de São Paulo), por metro quadrado de área irregular.

§ 2º Para edificações com área total construída acima de 150,00m² (cento e cinquenta metros quadrados) até 400,00m² (quatrocentos metros qua-
drados), a multa terá valor de 0,50 UFESP (meia Unidade Fiscal do Estado de São Paulo), por metro quadrado de área irregular.

§ 3º Para edificações com área total construída superior a 400,00m² (quatrocentos metros quadrados), a multa terá o valor de 1 UFESP (uma Uni-
dade Fiscal do Estado de São Paulo), por metro quadrado de área irregular.

Art. 11. Nas hipóteses previstas no art. 9º desta Lei, caso não exista área construída a ser regularizada, a multa será calculada da seguinte forma:

I - para a irregularidade prevista no inciso IV do referido artigo, será feita projeção em metros quadrados da área de estacionamento que, por lei, 
deveria existir, aplicando a multa de 0,50 UFESP (meia Unidade Fiscal do Estado de São Paulo) por metro quadrado de área de estacionamento 
inexistente;

II - para a irregularidade prevista no inciso V do referido dispositivo, será aplicada multa de 1 UFESP (uma Unidade Fiscal do Estado de São Paulo) 
por metro quadrado irregularmente impermeabilizado;

III - para a irregularidade indicada no inciso VIII do artigo supra mencionado, será aplicada multa de 10 UFESPs (dez Unidades Fiscais do Estado 
de São Paulo) por cada caixa inexistente;

IV - para a irregularidade prevista no inciso X do referido dispositivo, será aplicada multa de 1 UFESP (uma Unidade Fiscal do Estado de São Paulo) 
por metro linear irregular. 

Parágrafo único. A multa prevista no inciso III não será aplicada se o interessado optar pela regularização da irregularidade mencionada no inciso 
VIII do Art. 9º. 
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Seção III
Do desdobro

Art. 12. Como medida excepcional, fica autorizada a regularização do desdobro de lotes que possuam, além de parecer favorável de que trata o § 3º 
deste artigo, pelo menos, uma unidade independente, concluída até a entrada em vigor desta Lei e comprovada pelo cadastramento realizado com 
base nos levantamentos efetuados por imagem aérea, ou in loco, quando necessário, realizados pela fiscalização municipal.

§ 1º Os lotes resultantes do desdobro devem possuir metragem mínima de 125 m² (cento e vinte e cinco metros quadrados) e testada mínima de 
5m (cinco metros).

§ 2º No caso de o desdobro resultar em 3 (três) ou mais unidades, deverá haver construção independente em cada uma delas.

§ 3º O desdobro de lotes de que trata este artigo somente será autorizado após parecer favorável de equipe multidisciplinar da Prefeitura, que analise 
e ateste que não haverá impactos significativos para o planejamento da cidade, trânsito, saneamento e outros impactos ambientais.

§ 4º Não será permitido o desdobro de lotes de terreno em que houver sido constatada qualquer fraude em seu procedimento.

Seção IV
Da documentação

Art. 13. A solicitação de regularização deverá ser acompanhada dos seguintes documentos:

I - requerimento para aprovação de projeto conforme modelo específico, constante do Anexo I desta Lei;

II - requerimento para expedição de habite-se ou alvará de utilização, conforme modelo específico, constante do Anexo II desta Lei;

III - demais documentos necessários, conforme padrões estabelecidos no Decreto nº 12.281, de 2 de julho de 2019.

CAPÍTULO III
DOS BENEFÍCIOS FISCAIS

Art. 14. Os beneficiados com a isenção do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), nos termos estabelecidos pelo art. 35 
da Lei nº 4.930, de 24 de dezembro de 2009, ficam isentos do recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) sobre a área 
das edificações não cadastradas ou construídas irregularmente, bem como da taxa de aprovação de projeto e da taxa de expedição de habite-se ou 
alvará de utilização, referentes ao exercício financeiro em que houver protocolizado o pedido de regularização.

Art. 15. Para fins de lançamento do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), os reflexos das áreas edificadas não cadastra-
das ou irregulares, constatadas na forma desta Lei, observarão o disposto no art. 111 da Lei º 4.930, de 2009.

Parágrafo único. Na hipótese de as áreas edificadas não cadastradas ou irregulares, constatadas na forma desta Lei, causarem reflexos na tributação 
da taxa de limpeza, coleta e remoção de lixo, serão cobradas eventuais diferenças na forma do art. 18 da Lei nº 4.901, de 18 de novembro de 2009. 

CAPÍTULO IV
DO PAGAMENTO

Art. 16. O pagamento dos débitos cobrados em razão da aplicação desta Lei poderá ser efetuado na forma e prazos previstos neste capítulo, exce-
tuados os decorrentes de revisão do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e taxa de limpeza, coleta e remoção de lixo.

Art. 17. Os pedidos de pagamento deverão ser protocolizados pelos interessados e endereçados à Unidade de Arrecadação da Secretaria de Fazen-
da, impreterivelmente, no prazo de até 60 (sessenta) dias da data do recebimento de cada cobrança, efetuada com base nesta Lei.

Art. 18. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder redução ou parcelar os débitos decorrentes da aplicação desta Lei, dentro do prazo estabele-
cido no artigo anterior, da seguinte forma: 

I - com redução de 20% (vinte por cento), para pagamento de uma só vez, com vencimento à vista;

II - sem redução, até o limite de 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sendo a primeira com vencimento à vista.

Parágrafo único. Em qualquer das hipóteses previstas nesta Lei, o valor das parcelas não poderá ser inferior a:

I - R$ 100,00 (cem reais), nos débitos de responsabilidade de pessoa física;

II - R$ 200,00 (duzentos reais), nos débitos de responsabilidade de pessoa jurídica.

Art. 19. O pagamento após o vencimento implicará incidência dos seguintes acréscimos:

I - atualização monetária, incidente da data do vencimento até a data do efetivo pagamento;

II - multa de 2% (dois por cento), incidente sobre o valor corrigido monetariamente, se o atraso for de até 30 (trinta dias), ou de 10% (dez por cento), 
se o atraso for superior a 30 (trinta) dias;

III - juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do vencimento até a data do efetivo pagamento.

Art. 20. Optando pelo parcelamento, o interessado deverá firmar termo de reconhecimento e confissão de dívida, do qual constarão, obrigatoriamen-
te, o montante do débito, a quantidade e o valor das parcelas, bem como as condições de pagamento.

Art. 21. Em qualquer das hipóteses previstas neste diploma, o débito será consolidado compreendendo o valor do principal, atualizado monetaria-
mente na forma e pelo índice adotado pelo Município, acrescido das multas, juros moratórios e demais encargos e despesas previstos na legislação. 

Art. 22. Para a definição de valores das parcelas, será utilizada a média da variação acumulada do IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo relativo aos 12 (doze) meses anteriores ao do vencimento da primeira parcela.

§ 1º Após a aplicação do índice, sobre o montante incidirá juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, correspondentes ao número de parcelas 
concedido.

§ 2º Aplicados o índice de correção monetária e os juros, o valor será dividido pelo número de parcelas concedidas, obtendo-se a definição do valor 
fixo da parcela.

Art. 23. Nos casos em que o interessado pretender antecipar a quitação total do débito, poderão ser oferecidos descontos proporcionais na atuali-
zação monetária e nos juros.
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Art. 24. Os parcelamentos celebrados nos termos desta Lei constituem confissão irretratável e irrevogável da dívida relativa aos débitos nele in-
cluídos, bem como renúncia expressa a qualquer defesa ou recurso administrativo ou judicial, bem como na desistência dos já interpostos, com 
reconhecimento expresso de sua certeza e liquidez.
Parágrafo único. A celebração do termo de reconhecimento e confissão de dívida implica interrupção da prescrição, na forma do disposto no pará-
grafo único do artigo 174 da Lei Federal nº 5.172 de 25 de outubro de 1966, e no inciso VI do artigo 202 da Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro 
de 2002. 
Art. 25. O acordo para pagamento em parcelas considerar-se-á automaticamente rescindido nas seguintes hipóteses:

I - não recolhimento de 3 (três) parcelas consecutivas ou alternadas;

II - ausência de comprovação de homologação da desistência da ação judicial, nos casos em que o interessado discute a exigibilidade dos débitos;

III - decretação da falência ou extinção da pessoa jurídica;

IV - cisão ou incorporação da pessoa jurídica.

Parágrafo único. Não implicarão rescisão do acordo de parcelamento, na forma do disposto no inciso IV do caput deste artigo, os casos em que a 
nova empresa, oriunda da cisão ou incorporação, responsabilizar-se solidariamente pelas obrigações do parcelamento.

Art. 26. A rescisão do acordo de parcelamento acarretará:

I - a inscrição do débito remanescente em dívida ativa, independentemente de qualquer aviso ou notificação;

II - a cobrança judicial do débito remanescente ou seu prosseguimento, independentemente de qualquer aviso ou notificação;

III - o vencimento antecipado das parcelas não pagas;

IV - o impedimento da realização de novo parcelamento nos termos desta Lei.

Art. 27. Quando o parcelamento incluir débitos de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) relativos a obras, a certidão de quitação 
do referido imposto, para fins de emissão de certificado de conclusão ou auto de vistoria ou de conservação de obras particulares, bem como para 
o pagamento de obras contratadas pelo Município de Americana, somente poderá ser expedida após quitação de todas as parcelas integrantes do 
acordo celebrado.

CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 28. Para fins de aplicação do disposto neste diploma, serão considerados como interessados e estarão aptos a protocolizar os pedidos previstos 
nesta Lei, os proprietários dos imóveis, bem como os compromissários-compradores ou cessionários.

Art. 29. A regularização das edificações não implica reconhecimento do uso irregular da edificação, que deverá obedecer a legislação vigente para 
o licenciamento do uso praticado.

Art. 30. A regularização de que trata esta Lei não implica reconhecimento, pela Prefeitura Municipal, dos direitos de propriedade sobre o imóvel, nem 
exime os interessados das obrigações tributárias vigentes.

Art. 31. Enquanto os pedidos de regularização estiverem em andamento, os imóveis de que trata esta Lei não serão passíveis de sanção em decor-
rência de infrações regularizáveis, nos termos ora estabelecidos.

Art. 32. Os interessados que, anteriormente à vigência desta Lei, protocolaram pedido de aprovação de projeto e regularização de obra, cuja trami-
tação ainda não tenha sido concluída, poderão solicitar os benefícios previstos neste diploma, mediante requerimento específico, conforme modelos 
constantes dos Anexos I e II.

Art. 33. Os processos protocolados para obtenção dos benefícios previstos nesta Lei que ficarem sem andamento por mais de 100 (cem) dias, por 
falta de manifestação do interessado ou do responsável técnico, serão arquivados, perdendo o direito às benesses se, no prazo de 2 (dois) anos a 
contar da data do arquivamento, permanecerem sem adoção das providências necessárias.

Art. 34. O Poder Executivo poderá regulamentar o disposto nesta Lei, no que couber.

Art. 35. A regularização das edificações, na forma prevista pelos arts. 3º a 13 desta Lei, poderá ser requerida no período de 15 de janeiro de 2020 
a 15 de janeiro de 2021, podendo ser prorrogado o prazo por mais 12 (doze) meses, a critério do Poder Executivo, mediante a edição de decreto 
dispondo sobre a prorrogação.

Parágrafo único. A regularização, na forma prevista pelo art. 12 desta Lei, não poderá ter seu prazo prorrogado.

Art. 36. Esta Lei se aplica as unidades imobiliárias individuais, de modo que a regularização das construções de núcleos habitacionais irregulares 
deverá ser requerida com base na Lei Federal nº 13.465 de 11 de julho de 2017, bem como, nas demais disposições eventualmente existentes que 
a regulamente no âmbito estadual e municipal.

Art. 37. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 23 de dezembro de 2019.

Omar Najar
Prefeito Municipal

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

Alex Niuri Silveira Silva
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

José Eduardo da Cruz Rodrigues Flores
Secretário Municipal de Administração - Interino

Ref. Prot. PMA nº 80.524/2019.
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 LEI Nº 6.392 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2019.

ANEXO I 

REQUERIMENTO PARA APROVAÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÃO E EXPEDIÇÃO DE 
ALVARÁS DE CONSTRUÇÃO 

LEI DE ANISTIA Nº________/_______ 

Dados do proprietário: 
Nome:  CPF/CNPJ: 
RG: Telefone: (     ) Celular: (     ) 
Endereço: Nº: 
Bairro: Cidade:  CEP:  Estado: 
Complemento: E-mail: 

Dados do responsável técnico: 
Nome:  CPF/CNPJ: 
CAU/CREA/CFT: Telefone: (     ) Celular: (     ) 
Endereço: Nº: 
Bairro: Cidade:  CEP:  Estado: 
Complemento: E-mail: 

Dados do autor do projeto: 
Nome:  CPF/CNPJ: 
CAU/CREA/CFT: Telefone: (     ) Celular: (     ) 
Endereço: Nº: 
Bairro: Cidade:  CEP:  Estado: 
Complemento: E-mail: 

Dados do imóvel: 
Endereço: Nº: 
Bairro: CEP:  Quadra:  Lote: 
Cidade: Cadastro:  Zoneamento:  AP: 

FINALIDADE:

- Aprovação de Projeto de Regularização, Expedição de Alvará de Construção:  
o Residência
o Comércio
o Indústria
o Atividade Econômica

- Aprovação de Projeto de Regularização e Expedição de Alvará de Construção em Condomínio/Loteamento Fechado ______________________
__________________________
Unidade Condominial __________________________________________________________
- Cancelamento de Planta N° ____________, aprovada através do PROT. N° __________/_____
o Não possuo nenhuma via original de planta, memorial e alvará.
- Unificação e Desdobro de Lote.

OS DECLARANTES ACIMA QUALIFICADOS ATESTAM TER CONHECIMENTO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, INFORMANDO QUE A MESMA 
FOI APLICADA NO PROJETO APRESENTADO. DECLARAM AINDA QUE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS SÃO VERDADEIRAS E QUE ES-
TÃO CIENTES QUE DEVERÃO SER APRESENTADOS OS DOCUMENTOS PREVISTOS NO ART. 6° DO DECRETO N° 12.281/2019.

Americana _____, ___________________, ____.

__________________________________________ _______________________________________________
Proprietário do Imóvel: Autor do Projeto:
CPF: CAU/CREA/CFT:
RG:

__________________________________________ _______________________________________________
Proprietário do Imóvel: Resp. Técnico:
CPF: CAU/CREA/CFT:
RG:

__________________________________________ 
Proprietário do Imóvel: 
CPF: 
RG: 

Prefeitura Municipal de Americana, aos 23 de dezembro de 2019.

Omar Najar
Prefeito Municipal
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Publicado na mesma data na Secretaria de Administração e na Secretaria de Negócios Jurídicos. 

Alex Niuri Silveira Silva
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

José Eduardo da Cruz Rodrigues Flores 
Secretário Municipal de Administração - Interino
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LEI Nº 6.392 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2019.

ANEXO II 

REQUERIMENTO PARA EMISSÃO DO  
“HABITE-SE”/ ALVARÁ DE UTILIZAÇÃO  

LEI DE ANISTIA Nº_________/_______ 

Dados do proprietário: 

Nome: CPF/CNPJ: 
RG: Telefone: (     ) Celular: (     ) 
Endereço: Nº: 
Bairro: Cidade: CEP: Estado: 
Complemento: E-mail: 

Dados do responsável técnico: 

Nome: CPF/CNPJ: 
RG: Telefone: (     ) Celular: (     ) 
Endereço: Nº: 
Bairro: Cidade: CEP: Estado: 
Complemento: E-mail: 

Dados do imóvel: 

Endereço: Nº: 
Bairro: Cidade: Quadra: Lote: 
Cadastro: Zoneamento: Gleba: 
Planta n°: Em nome de: 
Planta n°: Em nome de: 

SOLICITO QUE SEJA EXPEDIDO:

- HABITE-SE
- ALVARÁ DE UTILIZAÇÃO

ITENS A SEREM ANISTIADOS:

〇   Afastamentos e recuos;
〇   Vagas de estacionamento, carga e descarga, embarque e desembarque;
〇   Taxa de permeabilidade;
〇   Iluminação e ventilação insuficientes ou inexistente;
〇   Inexistência de caixa de gordura e de caixa de inspeção;
〇   Rebaixamento de guia.

Americana_____, ___________________, ____.

_____________________________ ____________________________
Proprietário do Imóvel: Responsável Técnico:
CPF/CNPJ: CAU/CREA/CFT:
RG:

Prefeitura Municipal de Americana, aos 23 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
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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.

LEI Nº 6.389 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019

Autor do Projeto de Lei C. M. nº 118/2019 - Poder Legislativo - Vereador Renato Salvador Martins. 

"Institui a Política de Prevenção à Violência contra os Educadores do Magistério Público no Município de Americana."

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 Esta Lei institui a Política de Prevenção à Violência contra os Educadores do Magistério do Município de Americana, que tem como objetivos 
centrais: 

I - estimular a reflexão acerca da violência física e/ou moral cometida contra educadores, no exercício de sua atividades acadêmicas e educacionais 
nas escolas e comunidades;

II - implementar medidas preventivas, cautelares e punitivas para situações em que educadores, em decorrência do exercício de suas funções, es-
tejam sob risco de violência que possa comprometer sua integridade física e/ou moral.

§ 1º Para efeitos desta Lei, consideram-se educadores os profissionais que atuam como professores, técnicos educacionais, agentes administrativos 
e demais profissionais que desempenham suas atividades no ambiente escolar.

§ 2º Esta Lei aplica-se a todos os educadores pertencentes à rede municipal de ensino e às escolas privadas localizadas no Município de Americana, 
nos níveis de Educação Básica e Educação Superior, que estejam no exercício de suas atividades.

Art. 2º A Política de Prevenção à Violência contra os Educadores do Magistério Público terá como uma de suas ações a realização de campanhas 
educativas que tenham por objetivo a prevenção e combate à violência física ou moral e ao constrangimento contra os educadores.

Art. 3º As despesas decorrentes dessa Lei correrão por conta de dotações próprias, suplementadas, se necessário.

Art.4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.

Ref. Prot. PMA nº 91.015/2019.

OMAR NAJAR
PREFEITO MUNICIPAL

ALEX  NIURI SILVEIRA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

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

 

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.
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