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ta e nove metros e dezesseis centímetros) até o ponto inicial perfazendo 
uma área superficial de 869,89m2 (oitocentos e sessenta e nove metros 
quadrados e oitenta e nove centímetros quadrados)."

  Art. 2º Fica assegurado à Municipalidade, em especial ao Departamen-
to de Água e Esgoto, o acesso permanente a área de terreno objeto da 
servidão, sem prejuízo de ser utilizada pelo proprietário ou terceiros por 
ele autorizado, desde que observadas as limitações ditadas pelo Poder 
Público Municipal.

  Art. 3° Na área de terreno objeto da servidão são proibidos:

  I - a implantação de edificações de qualquer espécie, independente da 
finalidade a que se destinem;

  II - o plantio de árvores de grande porte ou de vegetação permanente;

  III - a utilização de equipamentos que possam provocar vibrações ou 
cargas excessivas sobre as tubulações implantadas.

  Art. 4° A não observância das restrições impostas pela Municipalidade 
sujeitará o infrator à obrigatoriedade de promover as demolições, remo-
ções e limpezas pertinentes, respondendo ainda pelas perdas e danos 
cabíveis.

  Art. 5° Fica o Departamento de Água e Esgoto, por meio de sua Procu-
radoria Jurídica, autorizado e incumbido de promover, de forma amigável 
ou judicial, as medidas necessárias à instituição da servidão administra-
tiva de que trata este decreto.

  Art. 6º As despesas decorrentes da execução deste decreto correrão 
por conta das dotações orçamentárias próprias.

  Art. 7º Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 24 de agosto de 2021.
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DECRETO Nº 12.768, DE 24 DE AGOSTO DE 2021.

"Declara de utilidade pública, para fins de instituição de servidão admi-
nistrativa e implantação de faixa de viela sanitária, a área de terreno que 
especifica, 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. 2°, 6° e 40°, do Decreto-Lei n° 3.365, 
de 21 de junho de 1941;

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

  Considerando, por fim, o que consta do processo administrativo DAE 
nº 8.650/2009,

  D E C R E T A :

  Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para fins de instituição de 
servidão administrativa e implantação de faixa de viela sanitária, por via 
amigável ou judicial, a área de terreno a seguir descrita, e eventuais 
benfeitorias nela existentes, destinada à execução de rede coletora de 
esgotos:

  Cadastro: 07.0730.0010.000

  Proprietário: Flamengo Futebol Clube

  Local: Rua Jaime Gabriel dos Santos - Chácara Machadinho - Ameri-
cana - SP

  Descrição: "Inicia-se no ponto localizado no alinhamento da Rua Bahia 
e segue em reta pelo referido alinhamento numa distância de 8,30m (oito 
metros e trinta centímetros); deste deflete à direita e segue em reta divi-
sando com Rua Bahia, área de cadastro 07.0740.0010.000 e Rua Fer-
nando de Noronha numa distância de 143,51m (cento e quarenta e três 
metros e cinquenta e um centímetros); deste deflete à direita e segue em 
reta divisando com área remanescente numa distância de 5,13m (cinco 
metros e treze centímetros); deste deflete à direita e segue em reta divi-
sando com área remanescente numa distância de 139,16m (cento e trin-
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LEI Nº 6.542, DE 26 DE AGOSTO DE 2021.

  Autor do Projeto de Lei C. M. nº 101/2021 - Poder Executivo - Francisco 
Antonio Sardelli. 

  "Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção à Associação Ecu-
mênica de Promoção Humana, Inclusão e Valorização de Americana - 
AEPHIVA, na forma que especifica, e dá outras providências."

Francisco Antonio Sardelli, 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 conceder, em favor da As-
sociação Ecumênica de Promoção Humana, Inclusão e Valorização de 
Americana - AEPHIVA, subvenção social no valor de até R$ 72.000,00 
(setenta e dois mil reais), com recursos provenientes do Fundo Estadual 
da Saúde, depositados no Fundo Municipal de Saúde.

  Art. 2º A subvenção de que trata esta Lei será concedida em comple-
mentação àquela autorizada pelo art. 1º da Lei nº 6.468, de 9 de novem-
bro de 2020, destinada ao desenvolvimento e execução, pela entidade, 
do projeto "Vivendo Positivamente - Casa de Apoio AEPHIVA".

  Art. 3º O repasse de que trata esta Lei será formalizado por aditivo ao 
convênio celebrado.

  Art. 4º A entidade beneficiada obriga-se a prestar contas da aplicação 
dos recursos na forma estabelecida no convênio firmado com o Muni-
cípio.

  Art. 5º As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão 
por conta da dotação orçamentária nº 02.14.01.33.50.43.966.02.303.0
025.

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

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 26 de agosto de 2021.

   Ref. Prot.PMA nº 52.616/2019.
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DECRETO Nº 12.773, DE 26 DE AGOSTO DE 2021.

  "Renova, pelo período adicional de mais 12 (doze) meses, o benefício 
de subsídio econômico concedido por meio do Decreto n° 12.267, de 14 
de junho de 2019, objeto de renovação concedida por meio do Decreto 

nº 12.512, de 11 de agosto de 2020, à família constituída por Franciele 
Madri Miranda, e dá outras providências."

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

  Considerando o disposto na Lei nº 5.213, de 19 de julho de 2011, que 
"Dispõe sobre a criação do Programa de Locação Social denominado 
'Bolsa Habitação', conforme especifica, e dá outras providências", com 
as alterações estabelecidas pela Lei n° 5.608, de 7 de fevereiro de 2014;

  Considerando que por meio do Decreto n° 12.267, de 14 de junho de 
2019, foi reconhecida a situação de vulnerabilidade social e concedido 
à família constituída por Franciele Madri Miranda, subsídio econômico 
pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser renovável por igual período;

  Considerando que, por meio do decreto nº 12.512, de 11 de agosto de 
2020, o subsídio econômico foi renovado por igual período;

  Considerando a necessidade de ser renovado novamente, por mais 12 
(doze) meses, a concessão do benefício; 

  Considerando o relatório socioeconômico elaborado por assistente so-
cial e certidão expedida pela Secretaria de Habitação e Desenvolvimen-
to Urbano;

  Considerando o que consta do procedimento administrativo PMA nº 
25.536/2019,

  D E C R E T A :
  Art. 1º Fica renovado, nos termos do disposto no art. 8º da Lei nº 5.213, 
de 19 de julho de 2011, com a redação dada pela Lei n° 5.608, de 7 de 
fevereiro de 2014, pelo período adicional de mais 12 (doze) meses, o be-
nefício de subsídio econômico concedido à família constituída por Fran-
ciele Madri Miranda, seu cônjuge e filho, por meio do Decreto n° 12.267, 
de 14 de junho de 2019, e objeto de renovação concedida por meio do 
Decreto nº 12.512, de 11 de agosto de 2020, relativo ao Programa de 
Locação Social denominado Bolsa Habitação.

  Art. 2º As despesas com a execução do disposto neste decreto correrão 
por conta da dotação orçamentária nº 02.11.04.3.3.90.2065.

  Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagin-
do seus efeitos a 20 de julho de 2021.

  Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 26 de agosto de 2021.
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DECRETO N. º 12.776, DE 27 DE AGOSTO DE 2021.
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EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Americana torna público que a Comissão de 
Licitações julgou a licitação abaixo, proferindo a seguinte classificação:

-  CONVITE Nº 014/2021. 

Processo n.º 3.483/2021.

OBJETO:"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA 
REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA LOCALIZADA NA ORLA DA 
PRAIA DOS NAMORADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, 
MÃO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS".

EMPRESA CLASSIFICADA: "MARALTO CONSTRUTORA LTDA" - 
VALOR TOTAL R$ 26.156,22. 

  Na forma do Capítulo V da Lei Federal n.º 8.666/93, fica concedido o 
prazo legal para a interposição de recursos administrativos, a contar do 
dia útil imediatamente seguinte ao da presente publicação. Na inocorrên-
cia de recursos, o processo seguirá para homologação do Sr. Secretário 
e adjudicação de seu objeto ao vencedor.

  Eu, Tássia Helena Modenesi Tavares, matrícula n.º 14.676, conferi o 
presente. Eu, Fabio Beretta Rossi, Secretário de Administração, autori-
zei a publicação oficial. Americana, 27 de Agosto de 2021.
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