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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 

LEI Nº 6.406, DE 3 DE MARÇO DE 2020

Autor do Projeto de Lei C. M. nº 155/2019 - Poder Executivo - Omar 
Najar. 

"Autoriza o Poder Executivo a celebrar Convênio de Cooperação Técni-
co-Pedagógica e Científica com o Centro Brasileiro de Pós Graduação 
Qualittas Ltda., e dá outras providências."

Omar Najar, Prefeito Municipal de Americana, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal apro-
vou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar Convênio de Coo-
peração Técnico-Pedagógica e Científica com o Centro Brasileiro de Pós 
Graduação Qualittas Ltda.

Art. 2º O convênio será celebrado nos termos da minuta constante do 
anexo a esta Lei, podendo as partes promover alterações, bem como 
celebrar os termos aditivos necessários para a integral consecução dos 
objetivos estabelecidos.

Art. 3º As despesas eventualmente decorrentes da presente Lei e da 
execução do convênio correrão por conta de dotações orçamentárias 
próprias consignadas no orçamento vigente, suplementadas se neces-
sário, arcando cada uma das partes com os seus custos.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 3 de março de 2020.

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

Omar Najar
Prefeito Municipal

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

Ref. Prot. PMA nº 47.705/2017.

LEI Nº 6.406, DE 3 DE MARÇO DE 2020.

ANEXO I

Minuta de Termo de Convênio

Convênio de Cooperação Técnico-Pedagógica e Científica que entre si 
celebram o Município de Americana e o Centro Brasileiro de Pós-Gradu-
ação Qualittas Ltda.
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Diário oficial

Pelo Presente instrumento particular de Convênio, que entre si cele-
bram, de um lado como:

Convenente: 

Endereço: 

CNPJ:

Representante Legal:

Cargo:

Identidade: 

E de outro lado como:

Conveniada: CENTRO BRASILEIRO DE PÓS GRADUAÇÃO QUALIT-
TAS LTDA. ? Nome Fantasia: QUALITTAS

Representante legal: Professor Francis Magno Flosi

Cargo: Diretor Administrativo

Identidade: 6.314.491-8

CPF: 782.065.538-00

Endereço: Rua Padre Leonel França, nº 641

Bairro: Jardim Leonor 

Cidade: Campinas Estado: SP

Fone: 19 - 37976300 Fax: 19 - 37976300

CNPJ: 08.221.388.0001/62

Instrumento que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULAPRIMEIRA - DO OBJETO

O presente convênio tem por objeto a mútua cooperação técnica e cien-
tífica, com vistas à promoção e realização de cursos de pós-graduação 
lato sensu, para graduados na área de Clínica Médica e Cirúrgica de 
Animais Selvagens e Exóticos na forma presencial, visando a capaci-
tação e qualificação para o exercício profissional na qual se obriga a 
fornecer certificado de especialização latu sensu, reconhecido pelo 
MEC (resolução CNE/CES, n° 01 de 08 de junho de 2007 e parecer CES 
908/98 - www.mec.gov.br).

CLÁUSULA SEGUNDA - DA CHANCELA

Os cursos de Pós-Graduação, objeto do presente Convênio, com a 
chancela da Universidade Castelo Branco - RJ, ficarão sob a responsa-
bilidade acadêmica e administrativa da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
-Graduação, através do seu Centro de Pós-Graduação - C.P.G.
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CLÁUSULA TERCEIRA - DA EXECUÇÃO

3.1 - Para alcançar o objetivo previsto na cláusula primeira, sem prejuízo 
das obrigações definidas na cláusula quarta, as instituições conveniadas 
decidirão sobre a oferta de cursos que pretendem realizar em conjunto.

3.2 - Cabe à QUALITTAS a responsabilidade pelo planejamento, organi-
zação, execução, bem como a coordenação geral, além da administra-
ção dos recursos humanos envolvidos na oferta dos aludidos cursos e 
programas.

3.3 - No planejamento, organização e execução dos mencionados cur-
sos e programas, serão observados rigorosamente as legislações perti-
nentes de Instituições Profissionais, (resolução n° 756 do Conselho Fe-
deral de Medicina Veterinária) e Acadêmica Mec (resolução CNE/CES, 
n° 1 de 08 de junho de 2007 e parecer CES 908/98 - www.mec.gov.br), 
relacionadas com a oferta e funcionamento dos cursos de qualificação 
profissional, as normas vigentes, assim como ao Estatuto e Regimento 
da Universidade.

3.4 - Todas as propostas de curso a serem oferecidas, devem ser anali-
sadas pelo C.P.G., aprovadas e encaminhadas às instâncias competen-
tes para análise e aprovação definitiva.

CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

4.1 - Compete à Universidade:

4.1.1 - Decidir e acompanhar a oferta e execução dos Cursos de Pós-
-Graduação em conjunto com a QUALITTAS, zelando sempre pela qua-
lidade do mesmo.

4.1.2 - Aprovar o nome e o curriculum vitae do coordenador local de 
cada curso.

4.1.3 - Acompanhar e supervisionar à distância o funcionamento dos 
cursos e do desempenho acadêmico dos respectivos corpos docentes, 
através de avaliações no final dos módulos pelos alunos, compilados 
e repassados pela Conveniada, e/ou por outro tipo de relatório que a 
C.P.G. venha a adotar para esse fim, sem ônus para a Convenente.

4.1.4 - Aprovar a programação dos cursos a serem ofertados, onde deve-
rão constar o período de realização, a carga horária e a grade curricular.

4.2 - Compete ao Município:

4.2.1 - Reservar o espaço físico, bem como os horários adequados, que 
possibilitem a realização das aulas a serem ministradas nos cursos de 
educação continuada e disponibilizar material de apoio em sala de aula 
aos professores para o desenvolvimento dos cursos.

4.2.2 - Providenciar os animais com problemas médicos e cadáveres, 
além dos auxiliares (tratadores) necessários ao desenvolvimento dos 
atendimentos dos animais durante o curso, sendo que o médico vete-
rinário deverá acompanhar o pré-atendimento ou intervenção como 
também acompanhar o pós-atendimento ou intervenção e cabendo à 
QUALITTAS a compra de todos os insumos (medicamentos e material 
de consumo) utilizados em aula prática.

4.2.3 - Não reproduzir o material didático utilizado pela QUALITTAS, a 
qualquer título ou pretexto sem a sua autorização.

4.2.4 - Incluir a participação da QUALITTAS na divulgação das ações 
constante do presente convênio, através de quaisquer meios de comu-
nicação, a exemplo do jornal, cartazes, e-mails, comunicados, sites, fo-
lhetos e boletins.

4.2.5 - Apoiar toda publicidade de divulgação dos cursos, que será feita 
sem ônus para o Convenente.

4.3 - Compete à QUALITTAS:

4.3.1 - Cumprir e fazer cumprir a legislação vigente, as normas, o Esta-
tuto e o Regimento da Universidade.

4.3.2 - Definir mediante aprovação do parceiro a oferta e execução dos 
cursos de Pós-Graduação e qualificação profissional, objeto do presente 
Convênio.

4.3.3 - Garantir de forma permanente o acompanhamento pedagógico 
dos cursos a serem ofertados, prezando sempre pela excelência da qua-
lidade.

4.3.4 - Fornecer informações referentes a esses cursos, sempre que so-
licitadas, nos prazos e demais condições estabelecidas.

4.3.5 - Responsabilizar-se pelo pagamento e cumprimento das despe-
sas decorrentes com as obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias 
incidentes sobre os bens e serviços prestados por pessoa físicas ou jurí-
dicas, quando necessárias à execução dos cursos e demais atividades, 
reconhecendo que não haverá relação empregatícia entre as pessoas 
contratadas pela QUALITTAS sob qualquer título com a instituição par-
ceira.

4.3.6 - São determinantes para o funcionamento das atividades con-
tratadas, constituindo-se em garantia para que os Cursos não sejam 
interrompidos por falta de quórum, manter turma de até 20 (vinte) pa-
gantes ou 50% do número de vagas pré-estabelecidas em projeto de 
curso aprovado pelos parceiros. Caso este número não seja mantido, 
o mesmo poderá ser interrompido e o aluno terá direito a emissão de 
Certificados de Aperfeiçoamento fornecido pela (Certificadora) nos mó-
dulos concluídos. Uma vez realizados 85% dos módulos programados 
o curso deverá ter continuidade até seu término com qualquer número 
de alunos.

4.3.7 - Enviar ao convenente todos os requerimentos dos alunos, refe-
rentes à documentação escolar (declarações, históricos escolares, certi-
ficados, certidões, etc) no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a partir da 
data do requerimento de cada aluno solicitante.

4.3.8 - Responsabilizar-se pela orientação da matrícula e pela execução 
dos serviços de secretaria de acordo com a sistemática estabelecida 
pelo Convenente.

4.3.9 - Responsabilizar-se pelo translado de professores da cidade de 
origem até a sede do curso, se for o caso.

4.3.10 - Efetuar os pagamentos referentes aos honorários dos profes-
sores.

4.3.11 - Contratar, sob sua responsabilidade, arcando, por conseguinte, 
com todos os encargos trabalhistas e/ou previdenciários daí decorren-
tes, os docentes, professores visitantes, conferencistas, participantes, 
secretários e funcionários dos cursos e da parte administrativa.

4.3.11.1 - Arcar com todas as despesas descritas no item 4.3.11, no que 
tange ao funcionário designado pela CER para os trabalhos administra-
tivos e de secretaria dos cursos em epígrafe.

4.3.12 - Entregar declarações de matrícula/frequência aos alunos, me-
diante requerimento do próprio aluno e expedidas pelo Convenente.

4.3.13 - Responsabilizar-se pela divulgação dos cursos, inclusive finan-
ceiramente, sendo certo que todo material de divulgação fará referência 
às entidades aqui Convenentes.

4.3.14 - Enviar, mensalmente, cópia dos diários de classe de cada curso 
como registro de frequência, notas e matérias ministradas.

4.3.15 - Orientar aos alunos, no que se refere aos trabalhos de pesqui-
sas, trabalhos de conclusão de cursos ou monografias.

4.3.16 - Providenciar a correção das monografias no prazo devido.

4.3.17 - Elaborar, mensalmente, e ao final dos cursos, relatórios dos 
quais constarão a relação dos alunos matriculados e relação de alunos 
pagantes e não pagantes.

4.3.18 - Confeccionar, guardar e zelar pelos documentos, livros e regis-
tros inerentes aos cursos, até o término dos mesmos, enviando mensal-
mente cópia dos referidos documentos ao Convenente e remetendo-os à 
primeira via ao Convenente ao final de cada curso, para arquivo.

4.3.19 - Remeter após o início de cada curso, cópia de todos os docu-
mentos pessoais dos alunos, tais como: ficha de inscrição, CPF, identi-
dade, histórico escolar, certidão de nascimento ou casamento, diploma 
de graduação e uma fotografia 3x4.

4.3.20 - Exigir a presença dos alunos em pelo menos 75% (setenta e 
cinco por cento) das atividades acadêmico-módulos presenciais e um 
rendimento mínimo de 7,0 (sete) ou equivalente em conceito nas avalia-
ções de cada disciplina ou módulo, apresentação e aprovação do TCC.

4.3.21 - Observar rigorosamente a lei que regula os casos de doenças 
infecto-contagiosas ou gravidez e não abonar faltas de alunos.

4.3.22 - Indicar o coordenador local para cada curso.

4.3.23 - Selecionar e indicar professores altamente qualificados para mi-
nistrarem as disciplinas do curso, obedecendo-se às leis vigentes.
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4.3.24 - Repassar à Universidade curriculum vitae e comprovantes de 
titulação de cada elemento do corpo docente.

4.3.25 - Fornecer todo o material e infraestrutura necessária para o de-
senvolvimento dos cursos, inclusive para o trabalho prático, quando for 
o caso.

4.3.26 - Assegurar que na eventual substituição de docente ocasionada 
por motivo de força maior, o professor substituto terá titulação equiva-
lente ou superior.

4.3.27 - O Curso que será ministrado, objeto do presente Convênio em 
parceria com a Conveniada não poderá ser oferecido e ministrado atra-
vés de parcerias com outras instituições de ensino nos mesmos locais 
acordados.

CLÁUSULA QUINTA - DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

5.1 - As partes convenentes concordam expressamente que o módulo 
intelectual dos cursos de Pós-Graduação, que vierem a ser contratado, 
constitui patrimônio valioso, protegido por normas e legislação especí-
fica.

5.2 - As partes convenentes deverão fazer menção expressa à coopera-
ção Instituição Parceira QUALMAS e Universidade em todas as ativida-
des desenvolvidas no âmbito deste Convênio.

CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 

1 - Do repasse financeiro

6.1 - Os recursos financeiros, necessários ao desenvolvimento das ati-
vidades estabelecidas no presente Convênio, serão originários e decor-
rentes da arrecadação auferida com o pagamento de taxas das mensali-
dades pelos candidatos beneficiados com os serviços prestados.

6.2 - Compete à QUALITTAS o recebimento e a administração dos re-
cursos financeiros oriundos dos cursos e demais serviços prestados nos 
termos do presente Convênio.

6.3 - Pela participação no desenvolvimento de ações em conjunto com 
a QUALITTAS, na oferta de Cursos de Pós-Graduação, caberá ao MU-
NICÍPIO ser ressarcido de despesas que por ventura venham ocorrer 
com professores, deslocamentos, hospedagens, alimentação e outras 
em cada ação concreta empreendida (Módulo de Aula), desde que pla-
nejadas e autorizadas previamente.

6.4 - Pela participação no desenvolvimento de ações em conjunto com a 
QUALITTAS, na oferta de cursos de Pós-graduação, o MUNICÍPIO DE 
AMERICANA receberá, sob a forma de doação, um repasse correspon-
dente a 10% (dez por cento) do resultado bruto financeiro auferido em 
cada ação concreta empreendida em conjunto no módulo de aula pre-
sencial, ficando estabelecido a preferência pela doação de equipamen-
tos, bens ou serviços a serem empregados nas atividades do Parque 
Ecológico do Município de Americana.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS

Os projetos dos cursos para graduados gerados pelo presente convênio, 
somente serão aprovados se comprovada a condição de os mesmos se 
auto sustentarem.

7.1 - Cada ação será desenvolvida de comum acordo entre as partes 
mediante projetos, considerados Termos Aditivos ao presente Convênio.

7.2 - Os projetos de cursos deverão ser encaminhados à Pró-Reitoria de 
Pesquisa e Pós-Graduação, que após análise e aprovação encaminhará 
ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade, com a 
documentação completa, para análise e aprovação antes de serem efe-
tivamente implementados.

CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA - RESCISÃO

8.1 - O presente convênio vigorará por prazo de 2 (dois) anos, a par-
tir da data de sua assinatura, podendo ser renovado automaticamente 
ou rescindido de comum acordo entre as partes, ou unilateralmente por 
qualquer delas, mediante notificação por escrito, com antecedência mí-
nima de 60 (sessenta) dias, salvo hipótese de inadimplência ou infração 
grave, em que a mínima poderá ter efeito imediato.

8.2 - Será motivo de rescisão antecipada do presente Convênio o des-
cumprimento de qualquer uma de suas cláusulas, por qualquer uma das 
partes. Responderá pelos danos ocasionados ao Convenente e aos alu-
nos participantes dos cursos, já iniciado, comprometendo-se as partes a 
dar prosseguimento aos mesmos até que se ultime.

CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES

9.1 - As alterações a este instrumento poderão ocorrer, o que será feito 
de comum acordo entre as partes, através de novos Termos Aditivos.

9.2 - Os cursos e demais serviços a serem desenvolvidos em conjunto 
pela Instituição Parceira e QUALITTAS, serão, individualmente, objeto 
de termo aditivo específico, onde estarão discriminados os objetivos, 
atividades, cronogramas de execução e demais itens que se fizerem 
necessários.

CLÁUSULA DÉCIMA - CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR

A inviabilização dos cursos em razão de caso fortuito ou força maior não 
resultará em responsabilidades às partes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Durante a vigência do presente Convênio, através de Termo Aditivo, as 
entidades poderão desenvolver Cursos de Atualização / Profissionali-
zantes / Responsabilidade Técnica de curta duração e de interesse de 
ambas as partes.

11.1 - A Conveniada se obriga a firmar contrato de prestação de servi-
ços com os alunos matriculados nos cursos ministrados com base no 
presente Convênio, eximindo o Convenente das responsabilidades ad-
ministrativas e financeiras.

11.2 - A parte que infringir qualquer das circunstâncias ou condições con-
tratuais incidirá na multa correspondente a 2 (duas) vezes o último valor 
de repasse apurado, equivalente ao percentual estabelecido na cláusula 
sexta.

11.3 - A mera tolerância de qualquer das partes em relação ao cumpri-
mento de qualquer cláusula ou disposição do presente instrumento não 
representará novação ou alteração contratual, cujo cumprimento conti-
nuará exigível a qualquer tempo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FORO 

Fica eleito o foro da Comarca de Campinas, para dirimir quaisquer dú-
vidas oriundas da relação jurídica que ora se instaura, com renúncia 
expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja ou que venha 
a ser.

E, por estarem justos e acordados, assinam o presente em 3 (três) vias 
de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo, para que o 
mesmo surto os seus devidos e jurídicos efeitos.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 3 de março de 2020.

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

OMAR NAJAR
PREFEITO MUNICIPAL

ALEX  NIURI SILVEIRA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

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

 

DECRETO Nº 12.400, DE 3 DE MARÇO DE 2020

"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."

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

Considerando o disposto nos arts. 2°, 6°, 15º 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 Muni-
cípio de Americana;

Considerando, por fim, o que consta do procedimento administrativo 
DAE nº 14.516/2019, 

D E C R E T A :

Art. 1º Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de cancelamento 
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e instituição de servidão administrativa, e implantação de faixa de viela 
sanitária, por via amigável ou judicial, as áreas de terreno a seguir des-
critas, e eventuais benfeitorias nelas existentes, destinadas à execução 
de rede coletora de esgotos:

CANCELAMENTO DE VIELA SANITÁRIA
- Área cadastrada sob n° 20.153.0084.0000

Proprietário: TRUMP Admin. e Incorp. de Bens e Assessoria Ltda.

Local: Rua Nevada - Lote 18 - Quadra G - Loteamento Jardim Dona 
Judith - Americana - SP

Descrição: "Inicia-se num ponto na divisa com lote 2 e segue em reta 
pela referida divisa numa distância de 2,00m (dois metros); deste deflete 
à direita e segue em reta divisando com lote 5 numa distância de 10,00m 
(dez metros); deste deflete à direita e segue em reta divisando com área 
remanescente numa distância de 2,00m (dois metros); deste deflete à 
direita e segue em reta divisando com área remanescente numa dis-
tância de 10,00m (dez metros) até o ponto inicial perfazendo uma área 
superficial de 20,00m2 (vinte metros quadrados)."

CANCELAMENTO DE VIELA SANITÁRIA
- Área cadastrada sob n° 20.153.0132.0000
Proprietário: Emerson Leão.

Local: Avenida Rafael Vitta - Lote 2 - Quadra G - Loteamento Jardim 
Dona Judith - Americana - SP

Descrição: "Inicia-se num ponto localizado na divisa com lote 3 e segue 
em reta pela referida divisa numa distância de 2,00m (dois metros); des-
te deflete à direita e segue em reta divisando com lote 18 numa distância 
de 2,00m (dois metros); deste deflete à direita e segue em reta divisando 
com área remanescente numa distância de 2,00m (dois metros); des-
te deflete à direita e segue em reta divisando com área remanescente 
numa distância de 2,00m (dois metros) até o ponto inicial perfazendo 
uma área superficial de 4,00m2 (quatro metros quadrados). 

CANCELAMENTO DE VIELA SANITÁRIA
- Área cadastrada sob n° 20.153.0144.0000

Proprietário: Emerson Leão.

Local: Avenida Rafael Vitta - Lote 3 - Quadra G - Loteamento Jardim 
Dona Judith - Americana - SP

Descrição: "Inicia-se num ponto localizado na divisa com lote 2 e segue 
em reta pela referida divisa numa distância de 2,00m (dois metros); des-
te deflete à direita e segue em reta divisando com área remanescente 
numa distância de 12,00m (doze metros); deste deflete à direita e segue 
em reta divisando com lote 4 numa distância de 2,00m (dois metros); 
deste deflete à direita e segue em reta divisando com o lote 5 numa dis-
tância de 12,00m (doze metros) até o ponto inicial perfazendo uma área 
superficial de 24,00m2 (vinte e quatro metros quadrados). 

CANCELAMENTO DE VIELA SANITÁRIA 
- Área cadastrada sob n° 20.153.0156.0000

Proprietário: Emerson Leão.

Local: Avenida Rafael Vitta - Lote 4 - Quadra G - Loteamento Jardim 
Dona Judith - Americana - SP

Descrição: "Inicia-se num ponto localizado no alinhamento da Rua Ca-
rolina do Sul onde faz divisa com lote 5 e segue em reta pela referida 
divisa numa distância de 15,00m (quinze metros); deste deflete à direita 
e segue em reta divisando com lote 3 numa distância de 2,00m (dois 
metros); deste deflete à direita e segue em reta divisando com área re-
manescente numa distância de 15,00m (quinze metros); deste deflete à 
direita e segue em reta pelo alinhamento da Rua Carolina do Sul numa 
distância de 2,00m (dois metros) até o ponto inicial perfazendo uma área 
superficial de 30,00m2 (trinta metros quadrados). 

INSTITUIÇÃO DE VIELA SANITÁRIA
- Área cadastrada sob n° 20.0153.0196.0000

- Proprietário: TRUMP Admin. e Incorp. de Bens e Assessoria Ltda.

Local: Rua Carolina do Sul - Lote 5 - Quadra G - Loteamento Jardim 
Dona Judith - Americana - SP

Descrição: "Inicia-se num ponto localizado no alinhamento da Rua Ca-
rolina do sul onde faz divisa com lote 6 e segue em reta pela referida 
divisa numa distância de 27,00m (vinte e sete metros); deste deflete à 
direita e segue em reta divisando com lote 18 numa distância de 2,00m 

(dois metros); deste deflete à direita e segue em reta divisando com área 
remanescente numa distância de 27,00m (vinte e sete metros); deste 
deflete à direita e segue em reta pelo alinhamento da Rua Carolina do 
Sul numa distância de 2,00m (dois metros) até o ponto inicial perfazendo 
uma área superficial de 54,00m2 (cinqüenta e quatro metros quadrados).

Art. 2º Fica assegurado à Municipalidade, em especial ao Departamento 
de Água e Esgoto, o acesso permanente às áreas de terreno objeto da 
servidão, sem prejuízo de serem utilizadas pelos proprietários ou tercei-
ros por eles autorizados, desde que observadas as limitações ditadas 
pelo Poder Público Municipal.

Art. 3° Nas áreas 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 declarada de natureza urgente, para fins previstos no art. 15 
do Decreto-Lei Federal n° 3.365, de 21 de junho de 1941, a instituição 
de servidão administrativa e implantação de faixa de viela sanitária de 
que trata este decreto.
  Art. 6° 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. 7º As despesas decorrentes da execução deste decreto correrão por 
conta das dotações orçamentárias próprias.

Art. 8º Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 3 de março de 2020.

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

OMAR NAJAR
PREFEITO MUNICIPAL

ALEX  NIURI SILVEIRA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

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

 

PORTARIA Nº 9.972, DE 9 DE MARÇO DE 2020

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° 18.245/2019, 

R E S O L V E :

Nomear a Comissão II, composta pelos membros, Enzo Hirose Jurgen-
sen, José Francisco Montezelo, Anderson Werneck Eyer e Ana Paula 
Pereira Boniolo (suplente), para dirimir e apurar os fatos narrados nos 
autos administrativos, mediante abertura de Processo Administrativo 
Disciplinar.

Publique-se na forma da Lei. 

Prefeitura Municipal de Americana, aos 9 de março de 2020.

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração. 

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

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020 

Processo nº 89.954/2019

OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TERAPIA 
ABA, INTERVENÇÃO FONOAUDIOLÓGICA E INTEGRAÇÃO SEN-
SORIAL/TERAPIA OCUPACIONAL PARA CUMPRIMENTO DE OR-
DENS JUDICIAS".
A Prefeitura Municipal de Americana torna público que foi HOMOLOGA-
DO e ADJUDICADO o Pregão Presencial nº 005/2020 para a seguinte 
empresa: 
EQUIPE EDUCAR CLÍNICA DE INTERVENÇÃO COMPORTAMENTAL 
EIRELI - ME - ITEM 01R$ 160,00/HORA, ITEM 02 R$ 170,00/HORA, 
ITEM 03 R$ 180,00/HORA.

Eu, Luciane Carloni, matrícula nº 11.215 conferi o presente. Eu, José 
Eduardo da Cruz Rodrigues Flores, Secretário de Administração Interi-
no, autorizei a publicação oficial. Americana, 10 de Março de 2020.

DECRETO Nº 12.393, DE 29 DE JANEIRO DE 2020

"Altera o Decreto nº 12.180, de 19 de fevereiro de 2019, na forma que 
especifica."

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

Considerando o que consta do procedimento administrativo PMA nº 
44.240/2002,

D E C R E T A :

Art. 1º Os arts. 1º e 2° do Decreto nº 12.180, de 19 de fevereiro de 2019, 
passam a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 1º Fica outorgada ao empresário individual Adilson de Jesus Ra-
mos, inscrito no CNPJ/MF sob n° 14.107.682/0001-40 e no Cadastro de 
Atividades Municipal sob n° 97.939, permissão de uso da área pública 
a seguir descrita:

Proprietário: Prefeitura Municipal de Americana

Local: Rua Guimarães Rosa - Conjunto Habitacional Antonio Zanaga II 
- Americana SP

Cadastro: 36.0179.0985.0000

Descrição: Inicia-se num ponto localizado no alinhamento da Rua 
Aderaldo Ferreira de Araujo e segue em reta pelo referido alinhamen-
to, numa distância de 3,95m (três metros e noventa e cinco centíme-
tros); deste deflete à direita e segue em reta divisando com área de 
cadastro 36.0179.0954.0000, numa distância de 11,00m (onze metros); 
deste deflete à direita e segue em reta divisando com área de cadastro 
36.0179.0954.0000, numa distância de 12,60m (doze metros e sessenta 
centímetros); deste deflete à direita e segue em reta pelo alinhamento 
da Rua José Veríssimo, numa distância de 7,08m (sete metros e oito 
centímetros); deste segue em curva à direita na confluência da Rua 
José Veríssimo com Rua Aderaldo Ferreira de Araujo, numa distância de 
11,90m (onze metros e noventa centímetros) até o ponto inicial, perfa-
zendo uma área superficial de 110,83m² (cento e dez metros quadrados 
e oitenta e três centímetros quadrados). Nesta área existe uma cons-
trução com as seguintes medidas: inicia-se num ponto localizado no 
alinhamento da Rua Aderaldo Ferreira de Araujo e segue em reta pelo 
referido alinhamento, numa distância de 3,95m (três metros e noventa e 
cinco centímetros); deste deflete à direita e segue em reta divisando com 
área de cadastro 36.0179.0954.0000, numa distância de 4,50m (quatro 
metros e cinquenta centímetros); deste deflete à direita e segue em reta 
divisando com área remanescente, numa distância de 2,40m (dois me-
tros e quarenta centímetros); deste deflete à esquerda e segue em reta 
divisando com área remanescente, numa distância de 4,25m (quatro 
metros e vinte e cinco centímetros); deste deflete à direita e segue em 
reta divisando com área remanescente, numa distância de 3,25m (três 
metros e vinte e cinco centímetros); deste deflete à direita e segue em 
reta divisando com área remanescente, numa distância de 0,50m (cin-
quenta centímetros); deste deflete à esquerda e segue em reta divisando 
com área remanescente, numa distância de 2,35m (dois metros e trinta 
e cinco centímetros); deste deflete à direita e segue em reta divisando 
com área remanescente, numa distância de 3,70m (três metros e seten-
ta centímetros); deste deflete à esquerda e segue em reta divisando com 

área remanescente, numa distância de 2,14m (dois metros e quatorze 
centímetros); deste deflete à direita e segue em curva na confluência da 
Rua José Veríssimo com Rua Aderaldo Ferreira de Araujo, numa distân-
cia de 11,90m (onze metros e noventa centímetros) até o ponto inicial, 
perfazendo uma área superficial de 59,87m² (cinquenta e nove metros 
quadrados e oitenta e sete centímetros quadrados).

Parágrafo único. ......................................................................................"

"Art. 2º Em decorrência da permissão de uso outorgada, o permissioná-
rio pagará a Prefeitura Municipal, na Unidade de Gestão Financeira ou 
na rede bancária, por meio de guias, carnês ou boletos com código de 
barras, a importância mensal de R$ 705,67 (setecentos e cinco reais e 
sessenta e sete centavos), até o dia 25 (vinte e cinco) do mês subse-
quente ao de referência.

Parágrafo único. ......................................................................................"

Art. 2° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 29 de janeiro de 2020.

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

OMAR NAJAR
PREFEITO MUNICIPAL

ALEX  NIURI SILVEIRA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

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

SECRETARIA DE HABITAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO URBANO

 
EDITAL  NOTIFICAÇÃO

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL (REURB-
-S) LEI FEDERAL 13.465/2017

O Município de Americana - Prefeitura Municipal de Americana, com 
sede na Avenida Brasil, n.º 85, inscrita no CNPJ sob nº 45.781.176/0001-
66, neste ato representada pelo Prefeito Municipal OMAR NAJAR, assis-
tido pela Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, represen-
tada pelo Secretário Charley Petter Cornachione e pela Secretaria de 
Planejamento, representada pelo Secretário Angelo Sergio Marton, no 
âmbito do Processo Administrativo nº 93.503/2019 que trata da Regula-
rização Fundiária de Interesse Social (REURB-S) do CONJUNTO HABI-
TACIONAL AMERICANA "D" - CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM 
GOVERNADOR MARIO COVAS III, localizado na Rua Cyra de Oliveira 
Petrin, s/nº, neste Município, e implantado na gleba objeto da Matrícula 
nº 84.078 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Americana-
-SP, de propriedade da CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habi-
tacional e Urbano do Estado de São Paulo, NOTIFICA os confrontantes 
abaixo descritos, e qualquer pessoa eventualmente interessada, de que 
tramita neste Município Projeto de Regularização Fundiária o ocupante 
do imóvel abaixo indicado, confrontante do conjunto habitacional supra-
mencionado, para que, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar 
da publicação deste Edital, apresente impugnação perante a Prefeitura 
Municipal de Americana, localizada na Avenida Brasil, 85 - Centro, Ame-
ricana-SP, com horário de atendimento das 09h às 16h. Ficam os even-
tuais notificados advertidos que a ausência de manifestação nos prazos 
estabelecidos será interpretada como concordância com a REURB-S e 
a preclusão de eventuais direitos sobre o imóvel objeto da REURB-S. 
O presente edital encontra-se disponibilizado na sua íntegra no site do 
Diário Oficial Eletrônico do Município de Americana: https://diariooficial.
americana.sp.gov.br/diario-oficial-index.php. 

Confrontante: Lote 21 da Quadra 03 do Loteamento denominado "Bair-
ro Pacaembu", objeto da Matrícula nº 130.646 do Cartório de Registro 
de Imóveis de Americana. Proprietário tabular: JARDIM PACAEMBU 
SPE - LTDA., empresa de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 
25.158.580/0001-70, com sede na Rua Doutor Vieira Bueno nº 53 - Cen-
tro, na cidade de Americana-SP, CEP: 13.465-270;

Confrontante: Lote 12 da Quadra 02 do Loteamento denominado "Bairro 
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Pacaembu", matrícula nº 130.625 do Cartório de Registro de Imóveis 
de Americana. Proprietário tabular: JARDIM PACAEMBU SPE - LTDA., 
empresa de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 25.158.580/0001-
70, com sede na Rua Doutor Vieira Bueno nº 53 - Centro, na cidade de 
Americana-SP, CEP: 13.465-270;

Confrontante: Lote 11 da Quadra 02 do Loteamento denominado "Bairro 
Pacaembu", matrícula nº 130.624 do Cartório de Registro de Imóveis 
de Americana. Proprietário tabular: JARDIM PACAEMBU SPE - LTDA., 
empresa de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 25.158.580/0001-
70, com sede na Rua Doutor Vieira Bueno nº 53 - Centro, na cidade de 
Americana-SP, CEP: 13.465-270.

Confrontante tabular: Neaza Empreendimentos Imobiliários S/C Ltda, 
empresa de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 50.092.709/0001-
32, com sede na Av. Campos Salles, 1570 - Frezzarin, na cidade de 
Americana-SP, CEP: 13.473-291;

Confrontante tabular: Fibra S/A, empresa de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob o nº 54.949.912/0001-33, com sede na Avenida São Jerônimo 
4.600 - São Jerônimo na cidade de Americana-SP, CEP: 13470-900.

Imóvel dominante tabular: Companhia de Transmissão de Energia Elé-
trica Paulista, concessionária de serviços públicos de transmissão de 
energia elétrica, inscrita no CNPJ sob o nº 02.99/8.611/0001-024, com 
sede na Alameda Ministro Rocha Azevedo nº 25, 12º andar - Cerqueira 
César, na cidade de São Paulo-SP, CEP: 01.410-902; agência em San-
ta Bárbara d'Oeste: Rua Cachoeira - s/n, Santa Bárbara d'Oeste - SP, 
13453-225. 

Americana, 10 de março de 2020.

Prefeitura Municipal de Americana
Omar Najar - Prefeito Municipal

Charley Petter Cornachione
Secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano

Ângelo Sérgio Marton
Secretário de Planejamento

Americana, 10 de março de 2020

CHARLEY PETTER CORNACHIONE 
 

EDITAL  NOTIFICAÇÃO
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL (REURB-

-S) LEI FEDERAL 13.465/2017
O Município de Americana - Prefeitura Municipal de Americana, com 
sede na Avenida Brasil, n.º 85, inscrita no CNPJ sob nº 45.781.176/0001-
66, neste ato representada pelo Prefeito Municipal OMAR NAJAR, assis-
tido pela Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, represen-
tada pelo Secretário Charley Petter Cornachione e pela Secretaria de 
Planejamento, representada pelo Secretário Angelo Sergio Marton, no 
âmbito do Processo Administrativo nº 93.501/2019 que trata da Regula-
rização Fundiária de Interesse Social (REURB-S) do CONJUNTO HABI-
TACIONAL AMERICANA "E" - CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM 
GOVERNADOR MARIO COVAS II, localizado na Rua Cyra de Oliveira 
Petrin, s/nº, neste Município, e implantado na gleba objeto da Matrícula 
nº 84.077 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Americana-
-SP, de propriedade da CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habi-
tacional e Urbano do Estado de São Paulo, NOTIFICA os confrontantes 
abaixo descritos, e qualquer pessoa eventualmente interessada, de que 
tramita neste Município Projeto de Regularização Fundiária o ocupante 
do imóvel abaixo indicado, confrontante do conjunto habitacional supra-
mencionado, para que, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar 
da publicação deste Edital, apresente impugnação perante a Prefeitura 
Municipal de Americana, localizada na Avenida Brasil, 85 - Centro, Ame-
ricana-SP, com horário de atendimento das 09h às 16h. Ficam os even-
tuais notificados advertidos que a ausência de manifestação nos prazos 
estabelecidos será interpretada como concordância com a REURB-S e 
a preclusão de eventuais direitos sobre o imóvel objeto da REURB-S. 
O presente edital encontra-se disponibilizado na sua íntegra no site do 
Diário Oficial Eletrônico do Município de Americana: https://diariooficial.
americana.sp.gov.br/diario-oficial-index.php. 

Confrontante: CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e 
Urbano do Estado de São Paulo.

Confrontante: Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista - 
CTEEP, concessionária de serviços públicos de transmissão de energia 
elétrica, inscrita no CNPJ sob o nº 02.99/8.611/0001-024, com sede na 

Alameda Ministro Rocha Azevedo nº 25, 12º andar - Cerqueira César, na 
cidade de São Paulo-SP, CEP: 01.410-902; agência em Santa Bárbara 
d'Oeste: Rua Cachoeira - s/n, Santa Bárbara d'Oeste - SP, 13453-225. 

Americana, 10 de março de 2020.

Prefeitura Municipal de Americana
Omar Najar - Prefeito Municipal

Charley Petter Cornachione
Secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano

Ângelo Sérgio Marton
Secretário de Planejamento

 
Americana, 10 de março de 2020

CHARLEY PETTER CORNACHIONE
 

EDITAL  NOTIFICAÇÃO
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL (REURB-

-S) LEI FEDERAL 13.465/2017
O Município de Americana - Prefeitura Municipal de Americana, com 
sede na Avenida Brasil, n.º 85, inscrita no CNPJ sob nº 45.781.176/0001-
66, neste ato representada pelo Prefeito Municipal OMAR NAJAR, assis-
tido pela Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, represen-
tada pelo Secretário Charley Petter Cornachione e pela Secretaria de 
Planejamento, representada pelo Secretário Angelo Sergio Marton, no 
âmbito do Processo Administrativo nº 93.502/2019 que trata da Regula-
rização Fundiária de Interesse Social (REURB-S) do CONJUNTO HABI-
TACIONAL AMERICANA "F" - CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM 
GOVERNADOR MARIO COVAS I, localizado na Rua Cyra de Oliveira 
Petrin, s/nº, neste Município, e implantado na gleba objeto da Matrícula 
nº 84.076 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Americana-
-SP, de propriedade da CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habi-
tacional e Urbano do Estado de São Paulo, NOTIFICA os confrontantes 
abaixo descritos, e qualquer pessoa eventualmente interessada, de que 
tramita neste Município Projeto de Regularização Fundiária o ocupante 
do imóvel abaixo indicado, confrontante do conjunto habitacional supra-
mencionado, para que, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar 
da publicação deste Edital, apresente impugnação perante a Prefeitura 
Municipal de Americana, localizada na Avenida Brasil, 85 - Centro, Ame-
ricana-SP, com horário de atendimento das 09h às 16h. Ficam os even-
tuais notificados advertidos que a ausência de manifestação nos prazos 
estabelecidos será interpretada como concordância com a REURB-S e 
a preclusão de eventuais direitos sobre o imóvel objeto da REURB-S. 
O presente edital encontra-se disponibilizado na sua íntegra no site do 
Diário Oficial Eletrônico do Município de Americana: https://diariooficial.
americana.sp.gov.br/diario-oficial-index.php. 

Confrontante: CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e 
Urbano do Estado de São Paulo.

Confrontante: Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista - 
CTEEP, concessionária de serviços públicos de transmissão de energia 
elétrica, inscrita no CNPJ sob o nº 02.99/8.611/0001-024, com sede na 
Alameda Ministro Rocha Azevedo nº 25, 12º andar - Cerqueira César, na 
cidade de São Paulo-SP, CEP: 01.410-902; agência em Santa Bárbara 
d'Oeste: Rua Cachoeira - s/n, Santa Bárbara d'Oeste - SP, 13453-225

Americana, 10 de março de 2020.

Prefeitura Municipal de Americana
Omar Najar - Prefeito Municipal

Charley Petter Cornachione
Secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano

Ângelo Sérgio Marton
Secretário de Planejamento

Americana, 10 de março de 2020

CHARLEY PETTER CORNACHIONE

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

UniDaDe De fiscalização, licenciamento ambiental 
e Projetos

NOTIFICAÇÃO

Considerando que o AR retornou sem êxito de entrega ao interessado 
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sobre Poluição Sonora, conforme legislação municipal vigente, artigo 3°, 
da Lei Municipal nº 5.907/2016 com as alterações promovidas pela Lei 
Municipal 6.325/2019, fica notificado do Auto de Infração e Imposição de 
Multa (AIIM) Nº 2728/2020.

Processo: 3.858/2020
Nome: Eduardo Carvalho Teruya de Melo
ndereço da Infração: Av. Brasil, 1530 oposto- Res. Nardini, Americana/
SP 
Prazo para interposição de recurso: 15 dias

Americana, 13 de janeiro de 2020

CICERO APARECIDO MOURA DE JESUS
Diretor UFLAP - CREA: 5060150194 

GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA 
(GAMA)

 

PUBLICAÇÃO EXTEMPORÂNEA
Extrato de Termo Aditivo de Prorrogação de Contrato ORIGEM: Pro-

cesso nº 161/2016 - CV. nº 001/16 - Contrato nº 001/2016 -  Assina-
tura : 22/02/2016  CONTRATADA: Wiezel Centro de Apoio Recursos 

Humanos Ltda.

OBJETO: Contratação de empresa profissional para realização de 
exames psicológicos para manutenção do porte de arma de fogo dos 
Guardas Civis Municipais de Americana.  FINALIDADE: Prorrogar o pra-
zo contratual por doze (12) meses, Valor: R$ 32.944,00 - Assinatura: 
13/02/2020

Americana, 13 de fevereiro de 2020

MARCOS GUILHERME
DIRETOR - COMANDANTE

 

EXTRATO DE APROVAÇÃO DE AMOSTRAS
PROCESSO Nº 6.186/2019 MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 002/2020

OBJETO: Registro de Preços para fornecimento de Coletes Balísticos 
Nível III-A compacto, flexível composto por no mínimo10 (dez) camadas 
de aramida multiaxial para a Guarda Municipal de Americana"  A Guar-
da Municipal de Americana, torna público aos interessados nos termos 
do item 2 do Edital do Pregão Presencial epigrafado, que as empresas 
Blintec Tecnologia Indústria Comércio de Blindagens Eireli ME e Tamtex 
Confecção e Comércio de Malhas Ltda. Tiveram as amostras apresen-
tadas aprovadas.

Americana, 10 de março de 2020

MARCOS GUILHERME
DIRETOR - COMANDANTE 

 

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO Nº 6.186/2019 MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 002/2020   - TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Registro de Preços para fornecimento de Coletes Balísticos 
Nível III-A compacto, flexível composto por no mínimo 10 (dez) camadas 
de aramida multiaxial para a Guarda Municipal de Americana"  A Guarda 
Municipal de Americana, torna público aos interessados que a licitação 
supra foi adjudicada e homologada pelo Diretor Comandante, a Empre-
sa: Blintec Tecnologia Indústria Comércio de Blindagens Eireli ME - O 
Lote 01 Valor: R$ 7.998,00 e a Empresa Tamtex Confecção e Comércio 
de Malhas Ltda. 
O Lote 02 Valor: R$ 4.896,00

Americana, 10 de março de 2020

MARCOS GUILHERME
DIRETOR - COMANDANTE 

Ecoponto Nova Carioba - Rua José
Nicoletti, 110 
Ecoponto Jd. dos Lírios - Rua das
Seriemas, 550, Vila Mathiensen
Ecoponto Jd. da Mata - Rua dos
Pinhais, 61
Ecoponto Jd. Bertoni - Av. Roma x
Rua Madri
Ecoponto do Antonio Zanaga – Rua
Rayon Viscose, 209 (atrás do

Ecoponto Jardim da Paz – Rua
Estevão Carlos Vicentini, 175   
Ecoponto Catharina Zanaga – Rua
Carmine Feola, 1.327
Jardim Werner Plaas e Machadinho -
Rua do Mecânico, 45

    distrito policial)

DESCARTE CORRETO
DE MATERIAIS NOS 
ECOPONTOS

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
Segunda a sexta-feira, das 7h às 18h

Sábados, das 8h às 17h
Domingos, das 8h às 12h

MÓVEIS E
MADEIRAS

 

LOCAIS:

RESTO DE 
PODA

 

RECICLÁVEIS 
 

ENTULHOS
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