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DECRETO Nº 12.739, DE 14 DE JULHO DE 2021.

  "Altera a redação do artigo 2° do Decreto n° 7.487, de 26 de dezembro 
de 2007, na forma que especifica."

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

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

  Considerando, por fim, o que consta do processo administrativo PMA 
nº 22.407/2006,

  D E C R E T A :

  Art. 1º O artigo 2º do Decreto n° 7.487, de 26 de dezembro de 2007, 
passa a passa a vigorar com a seguinte alteração:

"Art. 2º Fica declarada de utilidade pública, para fins de instituição de 
servidão administrativa de passagem, por via amigável ou judicial, des-
tinada à implantação de rede coletora de esgotos sanitários, a faixa do 
lote de terreno a seguir descrita e eventuais benfeitorias nela existente:

  Proprietário: Marco Antonio Vieira

  Local: Avenida São Jerônimo - Lote 16AB - Quadra Q - Bairro São Do-
mingos - Americana - SP

  Cadastros: 17.0018.0102.0001// 17.0018.0102.0002// 
17.0018.0102.0003

  Inicia-se no ponto localizado no alinhamento da Avenida São Jerônimo 
onde faz divisa com lote 20 e segue em reta pela referida divisa numa 
distância de 33,00m (trinta e três metros); daí deflete à direita e segue 
em reta divisando com lote 12A numa distância de 2,00m (dois metros); 
daí deflete à direita e segue em reta divisando com área remanescente 
numa distância de 33,00m (trinta e três metros); daí deflete à direita e 
segue em reta pelo alinhamento da Avenida São Jerônimo numa dis-
tância de 2,00m (dois metros) até o ponto inicial perfazendo uma área 
superficial de 66,00m2 (sessenta e seis metros quadrados)."

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 

LEI Nº 6.528, DE 14 DE JULHO DE 2021.

Autor do Projeto de Lei C. M. nº 71/2021 - Poder Executivo - Francisco 
Antonio Sardelli. 

  "Altera a Lei nº 3.398, de 13 de março de 2000, que "Dispõe sobre de-
nominações de vias, praças, logradouros, estabelecimentos de ensino e 
próprios públicos municipais, 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 A Lei nº 3.398, de 13 de março de 2000, passa a vigorar com as 
seguintes alterações:

  "Art. 2º .....................................................................................................
............................................:

  I - .............................................................................................................
............................................;

  a) .............................................................................................................
.............................................;

  b) .............................................................................................................
.............................................;

  c) .............................................................................................................
.............................................;

  d) .............................................................................................................
.............................................;

  II - ............................................................................................................
............................................;

  III - ...........................................................................................................
............................................;

  a) .............................................................................................................
.............................................;

  b) .............................................................................................................
.............................................;

  c) 1 (um) representante indicado pela Secretaria Municipal de Educa-
ção, com formação em História.

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

  Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revo-
gadas as disposições em contrário.
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  Art. 2º Ficam mantidas as demais disposições contidas no Decreto n° 
7.487, de 26 de dezembro de 2007.

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

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 14 de julho de 2021.

   Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.

FRANCISCO ANTONIO SARDELLI
PREFEITO MUNICIPAL

FABIO BERETTA ROSSI 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIEGO DE BARROS GUIDOLIN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

 

DECRETO Nº 12.740, DE 14 DE JULHO DE 2021.

  "Outorga a empresária individual Leili Maria de Almeida de Brito permis-
são de uso da área 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. 62, inciso VI, e 82, § 4º, da Lei Orgâ-
nica do Município de Americana;

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

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

  Considerando o que consta do protocolo administrativo PMA nº 
42.781/2013,

  D E C R E T A :

  Art. 1º Fica outorgada a empresária individual Leili Maria de Almeida de 
Brito, inscrita no CNPJ/MF sob nº 32.267.974/0001-22, e no Cadastro de 
Atividades do Município sob nº103.127, com endereço na Rua Monaco, 
n° 289, Bairro Vila Santa Maria, na Cidade de Americana, Estado de São 
Paulo, permissão de uso de área pública a seguir descrita:

  Proprietário: Prefeitura Municipal de Americana

  Local: Rua Vicente de Carvalho - Praça Vereador Braz Rosolem - Vila 
Dainese - Americana - SP

  Cadastro: 20.0009.0212.000
  Descrição: "Inicia-se num ponto localizado em reta e segue pela refe-
rida reta numa distância de 5,80m (cinco metros e oitenta centímetros); 
deste deflete à direita e segue em reta divisando com área remanescen-
te numa distância de 5,50m (cinco metros e cinquenta centímetros); des-
te deflete à direita e segue em reta divisando com área remanescente 
numa distância de 2,90m (dois metros e noventa centímetros); deste de-
flete à direita e segue em reta divisando com área remanescente numa 
distância de 1,00m (um metro); deste deflete à esquerda e segue em 
reta divisando com área remanescente numa distância de 2,90m (dois 
metros e noventa centímetros); deste deflete à direita e segue em reta 
divisando com área remanescente numa distância de 4,50m (quatro me-
tros e cinquenta centímetros) até o ponto inicial, perfazendo uma área 
superficial de 29,00m2 (vinte e nove metros quadrados).

  Parágrafo único. A área objeto da permissão de uso outorgada por este 
decreto deverá ser utilizada pela permissionária, exclusivamente, para 
fins de comercialização de salgados e refrigerantes.

  Art. 2º Em decorrência da permissão de uso outorgada, a permissioná-
ria pagará à Prefeitura Municipal, mensalmente, na Unidade de Gestão 
Financeira ou na rede bancária, por meio de guias, carnês ou boletos, a 
critério exclusivo do Poder Público, preço público no valor de R$ 299,58 
(duzentos e noventa e nove reais e cinquenta e oito centavos), cujo re-
colhimento deverá ser efetuado até o dia 25 (vinte e cinco) do mês sub-
sequente ao de referência.

  Parágrafo único. O preço público decorrente da permissão de uso de 
que trata este decreto será: 

  I - reajustado de acordo com a legislação municipal vigente;

  II - devido até a data de revogação deste diploma, ou até a data da inte-
gral desocupação do bem, caso, por qualquer motivo, esta ocorra após 
a edição do referido ato revocatório;

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

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

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

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

  III - atender às exigências dos Poderes Públicos; 

  IV - não ceder, emprestar, arrendar, locar ou estabelecer parceria, a 
qualquer título, total ou parcialmente, sobre o objeto da permissão de 
uso, sem autorização prévia e expressa do Poder Executivo; 

  V - não alterar a finalidade da permissão de uso, salvo com a prévia e 
expressa autorização do Poder Executivo concedida por meio de novo 
decreto, nem utilizar espaço que exceda a área ora permitida; 

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

  VII - pagar pontualmente o preço público decorrente da permissão, 
podendo, a exclusivo critério do Poder Executivo, ser tolerado atraso 
máximo de 2 (dois) meses consecutivos, caso em que o permissionário 
não poderá se valer desta tolerância por mais de uma vez a cada ano 
do calendário civil;
  VIII - manter os dados cadastrais regularmente atualizados, junto ao 
Cadastro de Atividades da Prefeitura Municipal;

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

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

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

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

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

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 14 de julho de 2021.
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DECRETO Nº 12741, DE 14 DE JULHO DE 2021.

  "Outorga permissão de uso de imóvel público municipal à empresária 
individual Ester Cristina Machado dos Santos, e dá outras providências."

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

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

  Considerando o que dispõem as Leis nº 4.299, de 4 de janeiro de 2006, 
e n° 6.258, de 21 de dezembro de 2018;

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

  Considerando, ainda, o que consta do procedimento administrativo 
PMA nº 62.565/2019,

  D E C R E T A :

  Art. 1º Fica outorgada a empresária individual Ester Cristina Machado 
dos Santos, inscrita no C.N.P.J. sob n° 37.971.459/0001-42, e no Cadas-
tro de Atividades do Município sob n° 109.824, com endereço residencial 
na Rua Ternura, nº 99, Jardim Boer I, na Cidade de Americana/SP, per-
missão de uso da área pública municipal a seguir descrita:

  Proprietário: Prefeitura Municipal de Americana

  Local: Rua Antônio Campana (Praça Jacob Sass) - Quadra A - Lotea-
mento Jardim Progresso - Americana - SP 

  Cadastro: 10.0066.0026.0000 

  Descrição: "Inicia-se no ponto localizado no alinhamento da Rua Arno 
Tognetta onde faz divisa com área de cadastro 10.0066.0252.0000 e se-
gue em reta pelo referido alinhamento numa distância de 40,00m (qua-
renta metros); deste segue em curva a direita na confluência da Rua 
Arno Tognetta com Rua Antônio Campana numa distância de 14,14m 
(quatorze metros e quatorze centímetros); deste segue em reta pelo ali-
nhamento da Rua Antônio Campana numa distância de 17,80m (dezes-
sete metros e oitenta centímetros); deste deflete à direita e segue em 
reta divisando com lote 12 e lote 01 numa distância de 61,00m (sessenta 
e um metros); deste deflete à direita e segue em reta pelo alinhamento 
da Rua Manoel José do Nascimento numa distância de 16,30m (dezes-
seis metros e trinta centímetros); deste deflete à direita e segue em reta 
divisando com área de cadastro 10.0066.0252.000 numa distância de 
12,50m (doze metros e cinquenta centímetros); deste deflete à esquerda 
e segue em reta divisando com área de cadastro 10.0066.0252.0000 
numa distância de 10,50m (dez metros e cinquenta centímetros) até o 
ponto inicial perfazendo uma área superficial de 1.486,13m² (um mil e 
quatrocentos e oitenta e seis metros quadrados e treze centímetros qua-
drados)."

  Parágrafo único. A permissão de uso de que trata este decreto é outor-
gada para a exploração, no local, da atividade de horta. 

  Art. 2º Em decorrência da permissão de uso, o permissionário pagará 
à Prefeitura Municipal, mensalmente, na Unidade de Arrecadação ou na 
rede bancária, por meio de guias, carnês ou boletos, a critério exclusivo 
do Poder Público, preço público no valor de R$72,38 (setenta e dois re-
ais e trinta e oito centavos), cujo recolhimento deverá ser efetuado até o 
dia 25 (vinte e cinco) do mês subsequente ao de referência.

  § 1º O preço público decorrente da permissão de uso de que trata este 
decreto será: 

  I - reajustado de acordo com a legislação municipal vigente;

  II - devido até a data de revogação deste diploma, ou até a data da inte-
gral desocupação do bem, caso, por qualquer motivo, esta ocorra após 
a edição do referido ato revocatório. 

  § 2º Sem prejuízo da exigibilidade do preço público previsto no 
"caput"deste artigo, a Prefeitura Municipal poderá lançar eventuais tribu-
tos incidentes sobre o imóvel e sobre a atividade ali desenvolvida, fican-
do o permissionário responsável, também, pelo pagamento das tarifas 
ou taxas devidas ao DAE - Departamento de Água e Esgoto e à CPFL 
- Companhia Paulista de Força e Luz, decorrentes da utilização de seus 
respectivos serviços. 

  Art. 3º Durante a vigência da permissão de uso, a permissionário fica 
obrigada a cumprir, sob pena de revogação, as seguintes condições:

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

  II - comunicar à Prefeitura Municipal, imediatamente e por escrito, 
qualquer ocorrência que represente risco à segurança e preservação 
do imóvel; 

  III - atender as exigências dos Poderes Públicos; 

  IV - não ceder, transferir, emprestar, arrendar, locar ou estabelecer par-
ceria, a qualquer título, total ou parcialmente, sobre o objeto da permis-
são de uso, sem autorização prévia e expressa do Poder Executivo; 

  V - não alterar a finalidade da permissão de uso, salvo se houver prévia 
e expressa autorização do Poder Executivo;

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

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

  VIII - manter os dados cadastrais regularmente atualizados, junto ao 
Cadastro de Atividades da Prefeitura Municipal;

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

  Art. 4º Caberá exclusivamente a permissionário suportar os danos pes-
soais ou patrimoniais originados de caso fortuito, força maior, ou decor-
rentes da ação de terceiros, relativos ao imóvel objeto desta permissão.

  Art. 5º Além de se submeter ao poder de polícia de todos os demais 
órgãos da Prefeitura Municipal, a permissionária será especialmente 
fiscalizada pela Secretaria de Meio Ambiente, cujo Secretário deverá 
encaminhar relatório semestral ao Prefeito, informando se estão sendo 
fielmente cumpridas todas as exigências e obrigações estabelecidas no 
presente decreto e na legislação aplicável, sendo que a informação de 
não cumprimento ensejará a imediata revogação da permissão de uso.

  Art. 6º A permissão de uso de que trata este decreto é outorgada a título 
precário e por tempo indeterminado, podendo ser revogada a qualquer 
tempo pela Administração Municipal.

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

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 14 de julho de 2021.

   Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.

FRANCISCO ANTONIO SARDELLI
PREFEITO MUNICIPAL

FABIO BERETTA ROSSI 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIEGO DE BARROS GUIDOLIN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

 

DECRETO Nº 12.744, DE 15 DE JULHO 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°, 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 Mu-
nicípio de Americana;
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  Considerando, por fim, o que consta do protocolo digital PMA nº 
13.347/2021,

  D E C R E T A :

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

  Cadastro: 07.0058.0133.0000

  Proprietário: José Batista de Souza

  Local: Rua dos Himalaias - Quadra 37 - Lote 2B - Loteamento Jardim 
Alvorada - Americana - SP

  Descrição: "Inicia-se no ponto localizado na divisa com lote 1B 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 2,00m (dois 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 lote 
5A numa distância de 2,00m (dois metros) até o ponto inicial perfazendo 
uma área superficial de 4,00m2 (quatro metros quadrados)."

  Cadastro: 07.0058.0127.0000

  Proprietário: José Luiz Garcia Y Puerto

  Local: Rua dos Himalaias - Quadra 37 - Lote 1B - Loteamento Jardim 
Alvorada - Americana - SP

  Descrição: "Inicia-se no ponto localizado na divisa com lote 6 e segue 
em reta pela referida divisa numa distância de 6,00m (seis metros); des-
te deflete à direita e segue em reta divisando com lote 1A numa distância 
de 2,00m (dois metros); deste deflete à direita e segue em reta divisando 
com área remanescente numa distância de 6,00m (seis metros); deste 
deflete à direita e segue em reta divisando com lote 2B numa distância e 
2,00m (dois metros) até o ponto inicial perfazendo uma área superficial 
de 12,00m2 (doze metros quadrados)."

  Cadastro: 07.0058.0121.0000

  Proprietário: José Luiz Garcia Y Puerto 

  Local: Rua dos Himalaias - Quadra 37 - Lote 1A - Loteamento Jardim 
Alvorada - Americana - SP 

  Descrição: "Inicia-se no ponto localizado na divisa com lote 6 e segue 
em reta pela referida divisa numa distância de 6,00m (seis metros); des-
te deflete à direita e segue em reta divisando com lote 7A numa distância 
de 2,00m (dois metros); deste deflete à direita e segue em reta divisando 
com área remanescente numa distância de 6,00m (seis metros); deste 
deflete à direita e segue e reta divisando com lote 1B numa distância de 
2,00m (dois metros) até o ponto inicial perfazendo uma área superficial 
de 12,00m2 (doze metros quadrados)."

  Cadastro: 07.0058.0115.0000

  Proprietário: Pedro Gomes dos Santos

  Local: Rua dos Himalaias - Quadra H - Lote 7A - Loteamento Jardim 
Thelja - Americana - SP

  Descrição: "Inicia-se no ponto localizado na divisa com lote 8 e segue 
em reta pela referida divisa numa distância de 6,00m (seis metros); des-
te deflete à direita e segue em reta divisando com lote 7B numa distância 
de 2,00m (dois metros); deste deflete à direita e segue em reta divisando 
com área remanescente numa distância de 6,00m (seis metros); deste 
deflete à direita e segue em reta divisando com lote 1A numa distância 
de 2,00m (dois metros) até o ponto inicial perfazendo uma área superfi-
cial de 12,00m2 (doze metros Quadrados)."

  Cadastro: 07.0058.0109.0000

  Proprietário: Luiz Carlos Rodrigues Bueno

  Local: Rua dos Himalaias - Quadra H - Lote 7B - Loteamento Jardim 
Thelja - Americana - SP

  Descrição: "Inicia-se no ponto localizado na divisa com lote 8 e segue 
em reta pela referida divisa numa distância de 5,00m (cinco metros); 
deste deflete à direita e segue em reta divisando com área remanescen-

te numa distância de 3,80m (três metros e oitenta centímetros); deste 
deflete à esquerda e segue em reta divisando com área remanescente 
numa distância de 1,00m (um metro); deste deflete à direita e segue em 
reta divisando com lote 6 numa distância de 2,00m (dois metros); des-
te deflete à direita e segue em reta divisando com área remanescente 
numa distância de 3,00m (três metros); deste deflete à direita e segue 
em reta divisando com área remanescente numa distância de 3,80m 
(três metros e oitenta centímetros); deste deflete à esquerda e segue em 
reta divisando com área remanescente numa distância de 3,00m (três 
metros); deste deflete à direita e segue em reta divisando com lote 7A 
numa distância de 2,00m (dois metros) até o ponto inicial perfazendo 
uma área superficial de 19,60m2 (dezenove metros quadrados e ses-
senta centímetros quadrados)."

  Cadastro: 07.0058.0103.0000

  Proprietário: Ereonildes de Moura

  Local: Rua dos Himalaias - Quadra H - Lote 6 - Loteamento Jardim 
Thelja - Americana - SP

  Descrição: "Inicia-se no ponto localizado na divisa com lote 9B e segue 
em reta pela referida divisa numa distância de 2,70m (dois metros e 
setenta centímetros); deste deflete à direita e segue em reta divisando 
com lote 5 numa distância de 2,00m (dois metros); deste deflete à direita 
e segue em reta divisando com área remanescente numa distância de 
0,70m (setenta centímetros); deste deflete à esquerda e segue em reta 
divisando com área remanescente numa distância de 3,80m (três metros 
e oitenta centímetros); deste deflete à direita e segue em reta divisando 
com área remanescente numa distância de 11,30m (onze metros e trinta 
centímetros); deste deflete à direita e segue em reta divisando com lote 
7B numa distância de 2,00m (dois metros); deste deflete à direita e se-
gue em reta divisando com área remanescente numa distância de 9,30m 
(nove metros e trinta centímetros); deste deflete à esquerda e segue em 
reta divisando com área remanescente numa distância de 3,80m (três 
metros e oitenta centímetros) até o ponto inicial perfazendo uma área 
superficial de 31,60m2 (trinta e um metros quadrados e sessenta centí-
metros quadrados)."

  Cadastro: 07.0058.0091.0000

  Proprietário: Cinara Raquel Roso

  Local: Rua dos Himalaias - Quadra H - Lote 5 - Loteamento Jardim 
Thelja - Americana - SP

  Descrição: "Inicia-se no ponto localizado na divisa com lote 10B e se-
gue em reta pela referida divisa divisando com lotes 10B e 10A nua dis-
tância de 12,00m (doze metros); deste deflete à direita e segue em reta 
divisando com lote 4B numa distância de 2,00m (dois metros); deste de-
flete 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 6 numa distância de 2,00m (dois metros) até o 
ponto inicial perfazendo uma área superficial de 24,00m2 (vinte e quatro 
metros quadrados).

  Cadastro: 07.0058.0080.0000

  Proprietário: Angela Maria Orlandini

  Local: Rua dos Himalaias - Quadra H - Lote 4B - Loteamento Jardim 
Thelja - Americana - SP
  Descrição: "Inicia-se no ponto localizado na divisa com lote 11 e segue 
em reta pela referida divisa numa distância de 6,00m (seis metros); des-
te deflete à direita e segue em reta divisando com lote 4A numa distância 
2,00m (dois metros); deste deflete à direita e segue em reta divisando 
com área remanescente numa distância de 6,00m (seis metros); deste 
deflete à direita e segue em reta divisando com lote 5 numa distância de 
2,00m (dois metros) até o ponto inicial perfazendo uma área superficial 
de 12,00m2 doze metros quadrados)."

  Cadastro: 07.0058.0073.0000

  Proprietário: Bráz Antonio Sabattino

  Local: Rua dos Himalaias - Quadra H - Lote 4A - Loteamento Jardim 
Thelja - Americana - SP

  Descrição: "Inicia-se no ponto localizado na divisa com lote 11 e se-
gue em reta pela referida divisa numa distância de 6,00m (seis metros); 
deste deflete à direita e segue em reta divisando com lote 1/2 numa 
distância de 2,00m (dois metros); deste deflete à direita e segue em reta 
divisando com área remanescente numa distância de 6,00m (seis me-
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tros); deste deflete à direita e segue em reta divisando com lote 4B numa 
distância de 2,00m (dois metros) até o ponto inicial perfazendo uma área 
superficial de 12,00m2 (doze metros quadrados)."

  Cadastro: 07.0058.0304.0000

  Proprietário: Daniel Gonçalves Dias

  Local: Rua Atlas - Quadra H - Lote 1/2 - Loteamento Jardim Thelja - 
Americana - SP

  Descrição: "Inicia-se no ponto localizado no alinhamento da Rua Atlas 
onde faz divisa com lote 11 e segue em reta pelo referido alinhamento 
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 divisando 
com área remanescente numa distância de 2,00m (dois metros); deste 
deflete à direta e segue em reta divisando com lotes 4A e lote 11 numa 
distância de 27,00m (vinte e sete metros) até o ponto inicial perfazendo 
uma área superficial de 54,00m2 (cinquenta e quatro metros quadra-
dos)." 

  Art. 2º Fica assegurado à Municipalidade, em especial ao Departamen-
to de Água e Esgoto, o acesso permanente as áreas 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° 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, revoga-
das as disposições em contrário.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 15 de julho de 2021.

          Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.

FRANCISCO ANTONIO SARDELLI
PREFEITO MUNICIPAL

FABIO BERETTA ROSSI 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

 

LICITAÇÕES

EDITAL DE REABERTURA DE LICITAÇÃO

- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2021. 

 Processo nº 1.925/2021.

OBJETO: "AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS ZERO KM PARA A SE-
CRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO"

  Abertura das Propostas: 02 de Agosto de 2021, a partir das 08h00 
horas.
  Início da sessão de disputa de preços: 02 de Agosto 2021, a partir das 
08h30 horas. 

  O Edital estará à disposição dos interessados na Unidade de Supri-
mentos, sito a Av. Brasil, nº 85, 1º andar, no horário das 09h00 às 16h00 
horas, no site www.americana.sp.gov.br, ou www.bbmnetlicitacoes.com.
br, a partir de 21 de Julho de 2021.

EDITAL DE REABERTURA DE LICITAÇÃO

- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 067/2021. 

 Processo nº 3.379/2021.

OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS 
BÁSICAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO 
DE TUBERCULOSE".

  Abertura das Propostas: 02 de Agosto de 2021, a partir das 08h00 
horas.

  Início da sessão de disputa de preços: 02 de Agosto 2021, a partir das 
08h30 horas. 

  O Edital estará à disposição dos interessados na Unidade de Supri-
mentos, sito a Av. Brasil, nº 85, 1º andar, no horário das 09h00 às 16h00 
horas, no site www.americana.sp.gov.br, ou www.bbmnetlicitacoes.com.
br, a partir de 21 de Julho de 2021.

EDITAL DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 095/2021. 

 Processo nº 4.081/2021.

OBJETO: "FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E NITROGÊ-
NIO LÍQUIDO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NÚCLEO 
DE ESPECIALIDADES, CAPS E PRONTO ANTEDIMENTO DO BAIR-
RO ANTONIO ZANAGA"

  Abertura das Propostas: 03 de Agosto de 2021, a partir das 08h00 
horas.

  Início da sessão de disputa de preços: 03 de Agosto 2021, a partir das 
08h30 horas. 

  O Edital estará à disposição dos interessados na Unidade de Supri-
mentos, sito a Av. Brasil, nº 85, 1º andar, no horário das 09h00 às 16h00 
horas, no site www.americana.sp.gov.br, ou www.bbmnetlicitacoes.com.
br, a partir de 21 de Julho de 2021.

EDITAL DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2021. 

 Processo nº 4.112/2021.

OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SOLU-
ÇÕES HIDROELETROLÍTICAS E LAXATIVAS PARA AS UNIDADES 
DE SAÚDE E FARMÁCIAS MUNICIPAIS".

  Abertura das Propostas: 03 de Agosto de 2021, a partir das 08h00 
horas.

  Início da sessão de disputa de preços: 03 de Agosto 2021, a partir das 
08h30 horas. 

  O Edital estará à disposição dos interessados na Unidade de Supri-
mentos, sito a Av. Brasil, nº 85, 1º andar, no horário das 09h00 às 16h00 
horas, no site www.americana.sp.gov.br, ou www.bbmnetlicitacoes.com.
br, a partir de 21 de Julho de 2021.

EDITAL DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 097/2021. 

 Processo nº 4.128/2021.

OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICA-
MENTO PARA A UNIDADE DE PRONTO ANTENDIMENTO DO BAIR-
RO ANTONIO ZANAGA".

  Abertura das Propostas: 04 de Agosto de 2021, a partir das 08h00 
horas.

Publicado na mesma data na 
Secretaria de Administração

FABIO BERETTA ROSSI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO 

FRANCISCO ANTONIO 
SARDELLI 

PREFEITO MUNICIPAL

DIEGO DE BARROS GUIDOLIN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

NEGÓCIOS JURÍDICOS
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  Início da sessão de disputa de preços: 04 de Agosto 2021, a partir das 
08h30 horas. 

  O Edital estará à disposição dos interessados na Unidade de Supri-
mentos, sito a Av. Brasil, nº 85, 1º andar, no horário das 09h00 às 16h00 
horas, no site www.americana.sp.gov.br, ou www.bbmnetlicitacoes.com.
br, a partir de 21 de Julho de 2021.

EDITAL DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 098/2021. 

 Processo nº 4.353/2021.

OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS 
E LENÇOS UMEDECIDOS PARA ATENDIMENTO DE MANDADOS 
JUDICIAIS".

  Abertura das Propostas: 04 de Agosto de 2021, a partir das 08h00 
horas.

  Início da sessão de disputa de preços: 04 de Agosto 2021, a partir das 
08h30 horas. 

  O Edital estará à disposição dos interessados na Unidade de Supri-
mentos, sito a Av. Brasil, nº 85, 1º andar, no horário das 09h00 às 16h00 
horas, no site www.americana.sp.gov.br, ou www.bbmnetlicitacoes.com.
br, a partir de 21 de Julho de 2021.

  Eu, Luciane Carloni, matrícula 11.215, conferi o presente. Eu, Fabio Be-
retta Rossi, Secretário de Administração, autorizei a publicação oficial. 
Americana, 19 de Julho de 2021.

UNIDADE DE APROVAÇÃO DE 
PROJETOS

 

UAP -  FISCALIZAÇÃO
Edital de ciência e notificação

Pelo presente Edital ficam os proprietários abaixo relacionados notifi-
cados e cientes de que para as obras de construção em andamento no 
imóvel abaixo deverão apresentar no prazo de 30 dias o projeto apro-
vado pela Prefeitura Municipal sob pena de autuação. O fato constitui 
infração ao disposto no artigo 33 da letra E, da lei 1.098/70, e o artigo 6, 
parágrafo 1 da lei 1.910/83.

  Proprietário (s) ou compromissário (s):
MILENA TOREZAN VAZ DOS SANTOS
  CPF: 331.227.538-55
Rua do Alumínio, 273 - Vila Mollon
Quadra: 01 Lote:09
  Cad. 21.0004.0346.0000
  Notificação: 3061

Americana, 16 de julho de 2021

IARA COMANDINI
Assessora de Secretário Municipal - Unidade de Aprovação de Projetos 

- UAP

ANGELO SERGIO MARTON
Secretário de Planejamento - SEPLAN

 

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E 
ESGOTO

 

EXTRATO  DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/20
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5.709/2020
OBJETO: Contratação de empresa especializada de medicina laboral 

para realização dos exames médicos periódicos, admissionais, demis-
sionais, retorno ao trabalho e por mudança de função para os funcioná-
rios e estagiários da Autarquia, conforme quantidades e especificações 
constantes no Termo de Referência.
CONTRATO: 12/20 
CONTRATANTE: Departamento de Água e Esgoto
CONTRATADA: CAMPIMED - SAUDE OCUPACIONAL LTDA EPP
FINALIDADE: Prorrogação do contrato por mais 12(doze) meses a partir 
de 21/07/2021.
ASSINATURA DO TERMO: 29/06/2021

Americana, 19 de julho de 2021

MARCOS EDUARDO MORELI
DIRETOR DA UNIDADE EXECUTIVA

 

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE 
AMERICANA

 

ERRATA

A Fundação de Saúde do Município de Americana - FUSAME torna pú-
blico que, na publicação do ATO Nº 07/2021, no Diário Oficial do Municí-
pio do dia 14 do mês de julho de dois mil e vinte e um, onde se lê: "(...) 
I - A partir de 05 de julho de 2021, (...)" - Leia-se: "(...) I - A partir de 14 
de julho de 2021, (...)".

Americana, 19 de julho de 2021

SR. DOUGLAS HENRIQUE MAGALHÃES  FERREIRA 
PRESIDENTE DA FUSAME
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