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SECRETARIA DE FAZENDA
 

UniDaDe De TribUTação

TERMO DE INDEFERIMENTO DA OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL
(RESULTADO PUBLICADO NO PORTAL DO SIMPLES NACIONAL EM 16/12/2019)

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 63/2019 dos contribuintes relacionados no anexo I. A Unidade de Tributação da Secretaria de Fazenda do Municí-
pio de Americana, na forma da lei, FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento e a quem mais possa interes-
sar, que, com fundamento no § 6º do artigo 16 da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, e nos artigos 6º, 14 e 122 da Resolução 
CGSN nº. 140 de 22 de maio de 2018, os contribuintes relacionados no Anexo I ficam impedidos de optarem pelo Simples Nacional em razão 
de não estarem inscritos no Cadastro de Atividades. Pelo presente EDITAL os contribuintes relacionados no anexo I ficam NOTIFICADOS de que 
poderão impugnar o indeferimento no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da ciência desse Termo de Indeferimento, observado o disposto 
nos artigos 238, 239, 265 e 266 da Lei nº. 4.930/2009, com redação das Leis nº 5.432/2012 e 6.079/2017. Do despacho de primeira instância caberá 
recurso no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da ciência da decisão, observado o disposto no artigo 269 da Lei nº 4.930/2009. As impugnações 
e recursos devem ser formalizados por meio de petição escrita e entregues no Serviço de Protocolo da Secretaria de Administração - Av. Brasil nº 85, 
acompanhadas dos seguintes documentos: a) cópia do RG e CPF/CNPJ do interessado; b) procuração, com firma reconhecida, acompanhada dos 
documentos pessoais do procurador (cópia do RG e CPF), quando o signatário do requerimento for procurador; c) se pessoa jurídica, cópia do instru-
mento de constituição e, se for o caso, suas alterações posteriores ou o instrumento de constituição consolidado, regularmente registrado no órgão 
competente; d) outros documentos auxiliares na fundamentação do pedido. A Unidade de Julgamento de Processos Administrativos, responsável 
pela análise do pedido, poderá a seu critério solicitar outros documentos ou esclarecimentos que julgar necessário. Após regularizada a pendência 
(Inscrição Municipal no Cadastro de Atividades), dentro do prazo de 30 (trinta) dias da data da inscrição, o interessado poderá realizar nova Opção 
pelo Simples Nacional, caso esteja dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias da data de abertura constante do CNPJ, nos termos do artigo 6º da 
resolução CGSN nº 140/2018. Para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e ignorância não possa ser alegada, expediu-se o presente edital, 
devidamente publicado na forma da Lei. 
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ANEXO I 
 

CNPJ NOME EMPRESARIAL 
35.609.193/0001-67 MRB FARIA ROUPAS E CALCADOS EIRELI 

35.662.897/0001-01 L H PNEUS LTDA 

35.654.809/0001-11 RODRIGO ANTUNES DE SOUZA CONSULTORIA DE INFORMATICA 

35.619.140/0001-27 EDUARDO L TEIXEIRA NEGOCIOS IMOBILIARIOS 

35.670.977/0001-09 PEDRO H. DE BARROS MACETTI CONFECCOES LTDA 

35.500.566/0001-67 CV ODONTOLOGIA CLINICA EIRELI 

35.018.178/0001-44 FAUCZ TRANSPORTES EIRELI 

35.542.609/0001-77 CSTS PIZZARIA LTDA 
 

 
Americana, 19 de dezembro de 2019

EDER FÁBIO BUOSI
Agente Fiscal de Rendas Municipais
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 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
 

UniDaDe De DesenvolvimenTo econômico

EDITAL DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO
Fiscalização

Fica o proprietário da empresa no endereço abaixo relacionado ciente que deverá apresentar o Alvará de Licença e Funcionamento no prazo máximo 
de dez (10) dias. O fato constitui infração ao disposto no Inciso III do parágrafo 2º do art. 198 da Lei 6.264/2018, sob pena de multa e demais pena-
lidades previstas em legislação Municipal. (INTERDIÇÃO DAS ATIVIDADES E LACRAÇÃO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL).

Proprietário (s) ou compromissário (s):
AGIPLAN PROMOTORA DE VENDAS LTDA
CNPJ: 07.249.846/0239-07
Rua: PRAÇA COMENDADOR MULLER, Nº 40 COM 01 - CENTRO
Cad. 01-0050-0224-0002
Notificação 1138

SPROGIS ELETRONICOS LTDA - EPP
CNPJ: 16.660.809/0001-80
Rua: RUA DOUTOR VIEIRA BUENO, 34 - CENTRO 
Cad. 01-0040-0148-0000
Notificação 1139

VILLE TOUR AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA - ME
CNPJ: 07.977.220/0001-19
Ave: ANTÔNIO CENTURIONE BOER, 2211 - RECANTO VISTA ALEGRE
Cad. 33-0021-0258-0000
Notificação 1141

JOSÉ CARLOS FERRACINI
CNPJ: 25.152.962/0001-97 
Rua: AMAZONAS, 185 - MONTE CARLO 
Cad. 26-0096-0075-0000
Notificação 1142

Americana, 19 de dezembro de 2019

MARCELO ANTONIO FERNANDES
Diretor da Unidade de Desenvolvimento Econômico

ÂNGELO SÉRGIO MARTON
Secretário de Planejamento

 

EDITAL DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO
Fiscalização

Fica o proprietário da empresa no endereço abaixo relacionado ciente que deverá apresentar o Alvará de Licença e Funcionamento no prazo máxi-
mo de trinta (30) dias. O fato constitui infração ao disposto no Inciso III do parágrafo 2.º do art. 198 da Lei 6.264/2018, sob pena de multa e demais 
penalidades previstas em legislação Municipal. (INTERDIÇÃO DAS ATIVIDADES E LACRAÇÃO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL).

Proprietário (s) ou compromissário (s):

IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS
CNPJ: 44.678.563/00001-09
Rua: CARIOBA, 40 - VILA CONDERNONSI 
Cad. 15-0026-0085-0000
Notificação 1149

IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS 
CNPJ: 44.678.563/0001-09
Rua: JOÃO BELOTTI, 480 - BAIRRO DAINESE
Cad. 19-0065-0051-0000
Notificação 1150

Americana, 19 de dezembro de 2019

MARCELO ANTONIO FERNANDES
Diretor da Unidade de Desenvolvimento Econômico

ÂNGELO SÉRGIO MARTON
Secretário de Planejamento 

UniDaDe De aprovação De projeTos 
UAP -  FISCALIZAÇÃO

Edital de ciência e notificação
Pelo presente Edital ficam os proprietários abaixo relacionados notificados e cientes de que para as obras de construção em andamento no imóvel 
abaixo deverão apresentar no prazo de 30 dias o projeto aprovado pela Prefeitura Municipal sob pena de autuação. O fato constitui infração ao dis-
posto no artigo 33 da letra E, da lei 1.098/70, e o artigo 6, parágrafo 1 da lei 1.910/83.
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Proprietário (s) ou compromissário (s): 
Edvaldo Fraga Moreira
CPF:362.102.468-20
Rua Luiz Corsi, 0 - Balneário Riviera
Lote 5 da Quadra 37
Cad. 26.0109.0078.0000
Notificação: 969

Americana, 18 de dezembro de 2019

IARA COMANDINI
Chefe da Unidade de Aprovação de Projetos - UAP

ANGELO SÉRGIO MARTON
Secretário de Planejamento - SEPLAN

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
 

ATO ADMINISTRATIVO Nº 590, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019
IMPLANTA O "ESPAÇO DE DESCANSO COLETIVO" PARA REALIZAÇÃO DOS PERÍODOS DE INTERVALOS DOS SERVIDORES AUTÁR-

QUICOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CARLOS CESAR GIMENEZ ZAPPIA, Diretor Geral do Departamento de Água e Esgoto de Americana, Estado de São Paulo, no uso de suas atri-
buições legais, 

RESOLVE:
Art. 1º.Fica criado o "Espaço de Descanso Coletivo" a ser utilizados pelos servidores da Autarquia na realização dos períodos de intervalo.

Art. 2º. As paredes, tetos e todo o espaço destinado à sala de descanso deverão ser mantidos limpos, quando necessário pintados apenas com 
cores claras, com proibição do emprego de coberturas à base de cal.

Art. 3º.O espaço de descanso será convenientemente ventilado.

Art. 4º.Na hipótese de utilização no período noturno, deverá ser mantida iluminação adequada ao espaço.

Art. 5º.O espaço destinado ao descanso dos servidores será permanente e não poderá ter sua finalidade desvirtuada. 

Art. 6º. Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação.
Americana, 19 de dezembro de 2019

CARLOS CESAR GIMENEZ ZAPPIA
DIRETOR GERAL

GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA (GAMA)
  

PORTARIA N° 48, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019 
"Que Prorroga Portaria n° 39,  de 04 de novembro de 2019"

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;
  Considerando o que dispõe os artigos 257 e seguintes da Lei Municipal 5.110/2010,

R E S O L V E:

  I- Prorrogar o prazo da Portaria n° 39, de 04 de novembro de 2019, por mais 60 (sessenta) dias, conforme solicitação da COMISSÃO PROCES-
SANTE.

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

Americana, 19 de dezembro de 2019

MARCOS GUILHERME
DIRETOR - COMANDANTE

 

 
PORTARIA N° 49, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019

"Que Prorroga Portaria n° 42,  de 04 de novembro de 2019"

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;  
Considerando o que dispõe os artigos 257 e seguintes da Lei Municipal 5.110/2010,

R E S O L V E:

I- Prorrogar o prazo da Portaria n° 42, de 04 de novembro de 2019, por mais 60 (SESSENTA) dias, conforme solicitação da COMISSÃO PROCES-
SANTE.

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

Americana, 19 de dezembro de 2019

MARCOS GUILHERME
DIRETOR - COMANDANTE
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PORTARIA N° 50, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019
"Que Prorroga Portaria n° 44,  de 07 de novembro de 2019"

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;  
Considerando o que dispõe os artigos 257 e seguintes da Lei Municipal 5.110/2010,

R E S O L V E:

I- Prorrogar o prazo da Portaria n° 44, de 07 de novembro de 2019, por mais 60 (SESSENTA) dias, conforme solicitação da COMISSÃO PROCES-
SANTE.

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

Americana, 19 de dezembro de 2019

MARCOS GUILHERME
DIRETOR - COMANDANTE

 

PORTARIA N° 51, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019
"Que Prorroga Portaria n° 36,  de 24 de outubro de 2019"

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;  
Considerando o que dispõe os artigos 257 e seguintes da Lei Municipal 5.110/2010,

R E S O L V E:

I- Prorrogar o prazo da Portaria n° 36, de 24 de outubro de 2019, por mais 60 (SESSENTA) dias, conforme solicitação da COMISSÃO PROCES-
SANTE.

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

Americana, 19 de dezembro de 2019

MARCOS GUILHERME
DIRETOR - COMANDANTE

 

PORTARIA N° 52, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019
"Que Prorroga Portaria n° 37,  de 24 de outubro de 2019"

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;  
Considerando o que dispõe os artigos 257 e seguintes da Lei Municipal 5.110/2010,

R E S O L V E:

I- Prorrogar o prazo da Portaria n° 37, de 24 de outubro de 2019, por mais 120 (CENTO E VINTE) dias, conforme solicitação da COMISSÃO PRO-
CESSANTE.

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

Americana, 19 de dezembro de 2019

MARCOS GUILHERME
DIRETOR - COMANDANTE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
  

DECRETO Nº 12.376, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2019

"Outorga à empresária individual Maria de Fátima Guimarães permissão de uso do imóvel 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 nº 4.299, de 4 de janeiro de 2006; 

Considerando o que consta do procedimento administrativo PMA nº 61.626/2013,

D E C R E T A :

Art. 1º Fica outorgada à empresária individual Maria de Fátima Guimarães, inscrita no CNPJ/MF sob nº 30.275.676/0001-59, e no Cadastro de Ativi-
dades do Município sob nº 101.191, permissão de uso da área pública a seguir descrita:

Proprietário: Prefeitura Municipal de Americana

Local: Rua Fernando Camargo - Centro - Americana/SP

Cadastro: 01.0060.0531.0000

Descrição: "Inicia-se num ponto localizado em uma reta e segue pela referida reta numa distância de 3,95m (três metros e noventa e cinco centí-
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metros); deste deflete à direita e segue em reta divisando com área remanescente numa distância de 3,50m (três metros e cinquenta centímetros); 
deste deflete à direita e segue em reta divisando com área remanescente numa distância de 3,95m (três metros e noventa e cinco centímetros); 
deste deflete à direita e segue em reta divisando com área remanescente numa distância de 3,50m (três metros e cinquenta centímetros) até o ponto 
inicial, perfazendo uma área superficial de 13,82m² (treze metros quadrados e oitenta e dois centímetros 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 pipoca e churros.

Art. 2º Em decorrência da permissão de uso outorgada, a permissionária pagará à Prefeitura Municipal, mensalmente, na Unidade de Gestão Finan-
ceira ou na rede bancária, por meio de guias, carnês ou boletos, a critério exclusivo do Poder Público, preço público no valor de R$ 258,90 (duzentos 
e cinquenta e oito reais e noventa centavos), cujo recolhimento deverá ser efetuado até o dia 25 (vinte e cinco) do mês subsequente ao de referência.

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

I - reajustado de acordo com a legislação municipal vigente;

II - devido até a data de revogação deste diploma, ou até a data da integral 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 caput deste artigo, a Prefeitura Municipal poderá lançar eventuais tributos inciden-
tes 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, ou pelo ressarcimento dos valores cobrados a esse título, de forma proporcional, no caso de o pagamento das referidas tarifas ou taxas 
ser efetuado pelo Poder Público. 

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

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

II - atender às exigências dos Poderes Públicos; 

III - 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; 

IV - 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; 

V - 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, quando for o caso, das tarifas de água, esgoto e de energia elétrica;

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

Art. 5º Caberá exclusivamente à permissionária suportar os danos pessoais ou patrimoniais originados de caso fortuito, força maior, ou decorrente 
da ação de terceiros, contra o imóvel objeto desta permissão. 

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

Art. 7º Além de se submeter ao poder de polícia de todos os demais órgãos da Prefeitura Municipal, a permissionária será especialmente fiscalizada 
pela Secretaria de Saúde, cujo Subsecretário responsável pela área deverá 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 informação 
de não cumprimento ensejará a revogação da permissão. 

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

Art. 9º A permissionária deverá colocar a identificação mencionada nos arts. 1° e 2° da Lei n° 3.523, de 12 de janeiro de 2001.

Art. 10. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 16 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 12.381, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019

"Outorga permissão de uso de salão industrial a Têxtil Rober Ltda., 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;
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Considerando o que consta do procedimento administrativo PMA nº 24.718/2017,

D E C R E T A :
Art. 1º Fica outorgada a Têxtil Rober Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob nº 46.753.943/0001-96, e no Cadastro de Atividades do Município sob nº 4.968, 
permissão de uso do salão industrial n° 40, situado no Bairro Carioba, nesta Cidade, conforme descrição a seguir:

Proprietário: Prefeitura Municipal de Americana

Local: Avenida Carioba - Salão 40 - Bairro Carioba - Americana / SP

Cadastro: 15.0680.0022.0072

Descrição: "Inicia-se num ponto e segue em reta, numa distância de 22,10m (vinte e dois metros e dez centímetros); deste deflete à direita e segue 
em reta, numa distância de 47,10m (quarenta e sete metros e dez centímetros); deste deflete à direita e segue em reta, numa distância de 14,50m 
(quatorze metros e cinquenta centímetros); deste deflete à direita e segue em reta, numa distância de 1,40m (um metro e quarenta centímetros); 
deste deflete à esquerda e segue em reta, numa distância de 7,40m (sete metros e quarenta centímetros); deste deflete à direita e segue em reta, 
numa distância de 34,80m (trinta e quatro metros e oitenta centímetros); deste segue em reta numa distância de 10,90m (dez metros e noventa 
centímetros) até encontrar o ponto inicial, perfazendo uma área superficial de 1.023,31m² (um mil e vinte e três metros quadrados e trinta e um cen-
tímetros quadrados), sendo que existe um espaço em cobertura leve sob a responsabilidade do salão 40, com as seguintes medidas: inicia-se num 
ponto e segue em reta, numa distância de 3,05m (três metros e cinco centímetros); deste deflete à direita e segue em reta numa distância de 10,92m 
(dez metros e noventa e dois centímetros); deste deflete à direita e segue em reta numa distância de 3,05m (três metros e cinco centímetros); deste 
deflete à direita e segue em reta numa distância de 10,92m (dez metros e noventa e dois centímetros) até encontrar o ponto inicial, perfazendo uma 
área superficial de 31,70m² (trinta e um metros quadrados e setenta centímetros quadrados)."

Parágrafo único. A permissão de uso outorgada por este decreto destina-se ao desenvolvimento, pela permissionária, das atividades descritas em 
seu objeto social. 

Art. 2º Em decorrência da permissão de uso outorgada, a permissionária pagará à 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$ 2.859,20 (dois mil, oitocentos e cinquenta e nove 
reais e vinte centavos), até o dia 25 (vinte e cinco) do mês subsequente ao de referência.

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

I - reajustado de acordo com a legislação municipal vigente;

II - devido até a data de revogação deste diploma.

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

Art. 3º Durante a vigência da permissão de uso obriga-se a permissionária a cumprir, sob pena de revogação, as seguintes condições:

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

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

III - não ceder, transferir, emprestar ou locar, a qualquer título, total ou parcialmente, o imóvel objeto desta permissão; 

IV - pagar todos os tributos incidentes sobre o imóvel;

V - não alterar a finalidade da permissão de uso, exceto se existir expressa autorização do Secretário de Planejamento;

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 - cumprir todas as determinações legais e regulamentares vigentes, especialmente no que se refere ao horário autorizado pela Municipalidade.

Art. 4º O não cumprimento das condições estabelecidas no artigo anterior ou de quaisquer outras obrigações legais facultará ao Poder Executivo a 
revogação da permissão de uso, sem prejuízo da revogabilidade em razão de sua natureza precária.

Art. 5º Caberá exclusivamente à 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 a serem instaladas no imóvel objeto desta permissão.

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 de sua publicação, retroagindo efeitos a 31 de maio de 2017.

Art. 8º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 18 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
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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.

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.

Informações: 3471-8700

ERRATA

A Prefeitura Municipal de Americana, através da Secretaria de Administração, torna público que, na publicação do Decreto nº 12.379, de 17 de de-
zembro de 2019, publicado no DOM, dia 19/12/2019. 

Onde se lê:
"Concede à empresa TERROA HOTEL LTDA. o incentivo fiscal que especifica."

Leia-se:
"Concede à empresa TERROA HOTEL EIRELI. o incentivo fiscal que especifica."

Americana, 19 de dezembro de 2019

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

 

LICITAÇÕES

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
CONVITE 22/2019 

 Processo nº 61.334/2019

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PPRA (PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS) E LT-
CAT (LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA".
A Prefeitura Municipal de Americana torna público que foi HOMOLOGADO e ADJUDICADO o Convite nº 022/2019 para a seguinte empresa: QUA-
LILOG SERVIÇOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS LTDA - VALOR R$ 74.450,00.

Eu, Raíssa Pedrini Camero, matrícula nº 16.246, conferi o presente. Eu, José Eduardo da Cruz Rodrigues Flores, Secretário de Administração Inte-
rino, autorizei a publicação oficial. Americana, 19 de Dezembro de 2019.
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