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DECRETO Nº 12.970, DE 17 DE MAIO DE 2022.

"Que revoga o Decreto nº 6.696, de 24 de outubro de 2005."

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

  Considerando o que consta do protocolo administrativo digital PMA n° 
32.399/2022,

  D E C R E T A :

  Art. 1°. Fica revogada a permissão de uso de área pública outorgada 
através do Decreto nº 6.696, de 24 de outubro de 2005, à Maria Helena 
Donadoni.

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

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 17 de maio de 2022.

Publicado na mesma data na 
Secretaria de Administração

JOSÉ EDUARDO DA CRUZ 
RODRIGUES FLORES
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DECRETO Nº 12.971, DE 17 DE MAIO DE 2022.

"Outorga à Henrique Fontebasso permissão de uso da área que especi-
fica, 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 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 

ERRATA

A Prefeitura Municipal de Americana, através da Secretaria de Adminis-
tração, torna público que, na publicação do Decreto nº 12.969, de 16 de 
maio de 2022, publicada no DOM, dia 17/05/2022. 

Onde se lê:

  "....Decreto n° 12.479, de 03 de julho de 2020...."

Leia-se:

  "....Decreto nº 12.787, de 13 de setembro de 2021...."

Americana, 19 de maio de 2022.

JOSÉ EDUARDO DA CRUZ RODRIGUES FLORES
SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO

 

ERRATA

A Prefeitura Municipal de Americana, através da Secretaria de Adminis-
tração, torna público que, na publicação do Decreto nº 12.967, de 11 de 
maio de 2022, publicada no DOM, dia 17/05/2022. 

Onde se lê:

  "....protocolo administrativo digital...."

Leia-se:

  "....protocolo administrativo ...."

 Americana, 17 de maio de 2022.

JOSÉ EDUARDO DA CRUZ RODRIGUES FLORES
SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO
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27.087/2019,

  D E C R E T A :

  Art. 1º Fica outorgada à Henrique Fontebasso, inscrito no CNPJ/MF sob 
nº 35.510.565/0001-01, e no Cadastro de Atividades do Município sob nº 
106.375, com endereço estabelecido na Rua Guaianazes, nº 243, Vila 
Grassi, na Cidade de Americana, Estado de São Paulo, permissão de 
uso de área pública a seguir descrita:

  Proprietário: Prefeitura Municipal de Americana.
  Local: Rua Anhanguera - Jardim Nova Americana - Americana/SP. 
  Cadastro: 04.0037.0414.0001.

  Descrição: "Inicia-se num ponto localizado em uma reta e segue pela 
referida reta numa distância de 7,60m (sete metros e sessenta centíme-
tros), daí deflete à direita e segue em reta divisando com área remanes-
cente numa distância de 7,60m (sete metros e sessenta centímetros); 
daí deflete à direita e segue em reta divisando com área remanescente 
numa distância de 7,60m (sete metros e sessenta centímetros); daí de-
flete à direita e segue em reta divisando com área remanescente numa 
distância de 7,60m (sete metros e sessenta centímetros) até o ponto ini-
cial perfazendo um área superficial de 57,76m2 (cinquenta e sete metros 
quadrados e setenta e seis centímetros quadrados), sendo que existe 
dois sanitários no interior dos quiosques com as seguintes medidas: Ini-
cia-se num ponto e segue em reta numa distância de 1,00m (um metro); 
daí deflete à direita e segue em reta numa distância de 2,00m (dois me-
tros); daí deflete à direita e segue em reta numa distância de 1,70m (um 
metro e setenta centímetros) daí deflete à direita e segue em reta numa 
distância de 1,20m (um metro e vinte centímetros); daí deflete à direita e 
segue em reta numa distância de 2,55m (dois metros e cinquenta e cinco 
centímetros), perfazendo uma área superficial de 4,55m2 (quatros me-
tros quadrados e cinquenta e cinco centímetros quadrados), totalizando 
os dois sanitários uma área de 9,10m2 (nove metros quadrados e dez 
centímetros quadrados, restando portanto no quiosque uma área útil a 
ser utilizada de 48,66m2 (quarenta e oito metros quadrados e sessenta 
e seis centímetros quadrados)." 
  Parágrafo único. A área objeto da permissão de uso outorgada por este 
Decreto deverá ser utilizada pelo permissionário, exclusivamente, para 
venda de refrigerantes, cervejas, sucos, água, lanches, salgados (fritos, 
assados e em pacotes), sorvetes, balas, chicletes e doces em geral.

  Art. 2º Em decorrência da permissão de uso outorgada, o permissioná-
rio 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$495,87 
(quatrocentos e noventa e cinco reais e oitenta e sete 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 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 sobres o imóvel e sobre a atividade ali desenvolvida, ficando 

o permissionário 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, o permissio-
nário 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, 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 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 atividades 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;

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

  Art. 5º Caberá exclusivamente ao permissionário suportar os danos 
pessoais ou patrimoniais originados de caso fortuito, força maior, ou de-
corrente da ação de terceiros, contra as edificações, melhoramentos e 
demais benfeitorias a serem instaladas no imóvel objeto desta permis-
são. 

  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. 7º Além de se submeter ao poder de polícia de todos os demais 
órgãos da Prefeitura Municipal, o permissionário será especialmente fis-
calizado pela Unidade de Vigilância da Secretaria de Saúde, cujo Diretor 
deverá encaminhar relatório semestral ao Gabinete do Prefeito, infor-
mando se estão sendo fielmente cumpridas todas as exigências e obri-
gações 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 
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precário e por prazo indeterminado, podendo ser revogada a qualquer 
tempo, a exclusivo critério da Administração Pública Municipal.

  Art. 9º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gadas as disposições em contrário, mais especialmente o Decreto nº 
8.651, de 27 de outubro de 2010.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 17 de maio de 2022.

Publicado na mesma data na 
Secretaria de Administração

JOSÉ EDUARDO DA CRUZ 
RODRIGUES FLORES

SECRETÁRIO ADJUNTO DE 
ADMINISTRAÇÃO 

FRANCISCO ANTONIO 
SARDELLI 

PREFEITO MUNICIPAL

HUGO STEFANO TROLY
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

NEGÓCIOS JURÍDICOS

 

DECRETO Nº 12.973, DE 17 DE MAIO DE 2022.

"Declara de utilidade pública, para fins de instituição de servidão admi-
nistrativa e implantação de faixa de viela sanitária, as áreas de terrenos 
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°, 15 e 40, do Decreto-Lei n° 
3.365, de 21 de junho de 1941;

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

  Considerando o que dispõe a Lei n° 5.889, de 28 de março de 2016;

  Considerando, por fim, o que consta do protocolo digital PMA nº 
93.442/2021, 

  D E C R E T A :

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

  - Proprietário: Wladimir Otero.
  Cadastro: 01.0098.0152.0000.
  Local: Rua Gabriel Idálio de Camargo - Quadra 4 - Lote 76 - Loteamento 
Vila Pavan- Americana/SP.

  Descrição: "Inicia-se num ponto localizado na divisa com lote 75 e se-
gue em reta pela referida divisa numa distância de 1,00 (um metro); des-
te deflete a direita e segue em reta divisando com área remanescente 
numa distância de 1,00m (um metro); deste deflete a direita e segue em 
reta divisando com área remanescente numa distância de 1,00m (um 
metro); deste deflete a direita e segue em reta divisando com lote 82 
numa distância de 1,00m (um metro) até o ponto inicial perfazendo uma 
área superficial de 1,00m² (um metro quadrado)."

  - Proprietário: Maria Ruth de Queiroz Telles.
  Cadastro: 01.0098.0225.0000.
  Local: Rua Luiz Delbem - Quadra 4 - Lote 82 - Loteamento Vila Pavan 
- Americana/SP.

  Descrição: "Inicia-se num ponto localizado na divisa com lote 84 e se-
gue em reta pela referida divisa numa distância de 10,11 (dez metros e 

onze centímetros); deste deflete a direita e segue em reta divisando com 
lotes 75 e 76 numa distância de 6,38m (seis metros e trinta e oito centí-
metros); deste deflete a direita e segue em reta divisando com área re-
manescente numa distância de 1,00m (um metro); deste deflete a direita 
e segue em reta divisando com área remanescente numa distância de 
5,38m (cinco metros e trinta e oito centímetros); deste deflete a esquerda 
e segue em reta divisando com área remanescente numa distância de 
9,11m (nove metros e onze centímetros); deste deflete a direita e segue 
em reta divisando com lote 81 numa distância de 1,00m (um metro) até o 
ponto inicial perfazendo uma área superficial de 15,50m² (quinze metros 
quadrados e cinquenta centímetros quadrados)."

  - Proprietário: Espólio de Geraldo Mirandolla.
  Cadastro: 01.0098.0236.0000.
  Local: Rua Luiz Delbem - Quadra 4 - Lote 81 - Loteamento Vila Pavan 
- Americana/SP.

  Descrição: "Inicia-se num ponto localizado na divisa com lote 83 e segue 
em reta pela referida divisa numa distância de 10,00 (dez metros); deste 
deflete a direita e segue em reta divisando com lote 82 numa distância 
de 1,00m (um metro); deste deflete a direita e segue em reta divisando 
com área remanescente numa distância de 10,00m (dez metros); deste 
deflete a direita e segue em reta divisando com lote 80 numa distância 
de 1,00m (um metro) até o ponto inicial perfazendo uma área superficial 
de 10,00m² (dez metros quadrados)."

  - Proprietário: Luzia Apparecida Leila Sparapan Mirandolla.
  Cadastro: 01.0098.0245.0000.
  Local: Rua Luiz Delbem - Quadra 4 - Lote 80 - Loteamento Vila Pavan 
- Americana/SP.

  Descrição: "Inicia-se num ponto localizado na divisa com lote 83 e se-
gue em reta pela referida divisa numa distância de 9,95m (nove me-
tros e noventa e cinco centímetros); deste deflete a direita e segue em 
reta divisando com lote 81 numa distância de 1,00m (um metro); des-
te deflete a direita e segue em reta divisando com área remanescente 
numa distância de 9,95m (nove metros e noventa e cinco centímetros); 
deste deflete a direita e segue em reta divisando com lote de cadastro 
01.0098.0324.0000 numa distância de 1,00m (um metro) até o ponto ini-
cial perfazendo uma área superficial de 9,95m² (nove metros quadrados 
e noventa e cinco centímetros quadrados)."

  - Proprietário: Espólio de Adilson Milanez.
  Cadastro: 01.0098.0324.0000.
  Local: Rua Presidente Vargas - Quadra 4 - Loteamento Vila Pavan - 
Americana/SP.

  Descrição: "Inicia-se num ponto localizado na divisa com lote 5 e se-
gue em reta pela referida divisa numa distância de 27,05m (vinte e sete 
metros e cinco centímetros); deste deflete a direita e segue em reta di-
visando com lote 5 numa distância de 0,27m (vinte e sete centímetros); 
deste deflete a esquerda e segue em reta divisando com lote 5 numa 
distância de 1,90m (um metro e noventa centímetros); deste deflete a 
direita e segue em reta divisando com lote 83 numa distância de 3,06m 
(três metros e seis centímetros); deste deflete a direita e segue em reta 
divisando com área remanescente numa distância de 1,00m (um metro); 
deste deflete a direita e segue em reta divisando com área remanes-
cente numa distância de 2,06m (dois metros e seis centímetros); deste 
deflete a esquerda e segue em reta divisando com área remanescente 
numa distância de 0,90m (noventa centímetros); deste deflete a direita 
e segue em reta divisando com área remanescente numa distância de 
0,27m (vinte e sete centímetros); deste deflete a esquerda e segue em 
reta divisando com área remanescente numa distância de 27,05m (vin-
te e sete metros e cinco centímetros); deste deflete a direita e segue 
em reta pelo alinhamento da Rua Presidente Vargas numa distância de 
1,00m (um metro) até o ponto inicial perfazendo uma área superficial de 
31,03m² (trinta e um metros quadrados e três centímetros quadrados)."
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  Art. 2º Fica assegurado à Municipalidade, em especial ao Departamen-
to de Água e Esgoto, o acesso permanente as áreas de terrenos objeto 
da servidão, sem prejuízo de ser utilizada pelo proprietário ou terceiros 
por ele autorizado, desde que observadas as limitações ditadas pelo Po-
der Público Municipal.

  Art. 3° Nas áreas de terrenos 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 os infratores à obrigatoriedade de promoverem as demolições, 
remoções e limpezas pertinentes, respondendo ainda pelas perdas e 
danos cabíveis.

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

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

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

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 17 de maio de 2022.

Publicado na mesma data na 
Secretaria de Administração

JOSÉ EDUARDO DA CRUZ 
RODRIGUES FLORES

SECRETÁRIO ADJUNTO DE 
ADMINISTRAÇÃO 

FRANCISCO ANTONIO 
SARDELLI 

PREFEITO MUNICIPAL

HUGO STEFANO TROLY
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

NEGÓCIOS JURÍDICOS

 

LEI Nº 6.637, DE 13 DE MAIO DE 2022.

Autor do Projeto de Lei C. M. nº 38/2022 - Poder Executivo - Francisco 
Antonio Sardelli. 

  "Denomina as vias públicas que especifica."

Francisco Antonio Sardelli, Prefeito Municipal de Americana, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara 
Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

  Art. 1º Fica denominada Ibirapitanga a Rua 1, localizada no Loteamento 
Jardim Pau Brasil.

  Art. 2º Fica denominada Brasilete a Rua 2, localizada no Loteamento 
Jardim Pau Brasil.

  Art. 3º Fica denominada Arabutã a Rua 6, localizada no Loteamento 
Jardim Pau Brasil.

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

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 13 de maio de 2022.

   Ref. Prot. Digital PMA nº 49.858/2022.

Publicado na mesma data na 
Secretaria de Administração

JOSÉ EDUARDO DA CRUZ 
RODRIGUES FLORES

SECRETÁRIO ADJUNTO DE 
ADMINISTRAÇÃO 

FRANCISCO ANTONIO 
SARDELLI 

PREFEITO MUNICIPAL

HUGO STEFANO TROLY
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

NEGÓCIOS JURÍDICOS

 

RETIFICAÇÃO

Considerando o lapso manifesto na sequência da numeração de artigos 
da Lei nº 6.636, de 13/05/2022, publicada no DOM - Diário Oficial do 
Município em 17/05/2022;

  Considerando a necessidade de sua RETIFICAÇÃO, uma vez que hou-
ve a duplicação dos artigos 13 e 14;

  A Prefeitura Municipal de Americana, por meio da Secretaria de Admi-
nistração, torna público que a Lei nº 6.636, de 13/05/2022, que "Cria o 
Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial e dá outras provi-
dências", fica retificada com a seguinte sequência de seus artigos:

  Art. 1º. ...................................................

  Art. 2º. ..................................................

  Art. 3º. ..................................................

  Art. 4º. ..................................................

  Art. 5º. ..................................................

  Art. 6º. ..................................................

  Art. 7º. ..................................................

  Art. 8º. ..................................................

  Art. 9º. ..................................................

  Art. 10. ..................................................

  Art. 11. ..................................................

  Art. 12. ..................................................

  Art. 13. ..................................................

  Art. 14. ..................................................

  Art. 15. Para a pronta instalação do Conselho, os representantes da so-
ciedade civil organizada serão indicados em assembleia especialmente 
convocada para este fim, cujo mandato será automaticamente extinto 
quando de nova escolha durante a realização da Conferência Municipal 
de Promoção da Igualdade Racial.

  Art. 16. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por 
conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se neces-
sário.

  Art. 17. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 19 de maio de 2022.
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   Ref. Prot. Digital PMA nº 49.849/2022.

Publicado na mesma data na 
Secretaria de Administração

JOSÉ EDUARDO DA CRUZ 
RODRIGUES FLORES

SECRETÁRIO ADJUNTO DE 
ADMINISTRAÇÃO 

FRANCISCO ANTONIO 
SARDELLI 

PREFEITO MUNICIPAL

HUGO STEFANO TROLY
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

NEGÓCIOS JURÍDICOS

 

PORTARIA Nº 10.702, DE 17 DE MAIO DE 2022.

"Que desliga servidoras públicas municipais - aposentadoria por tempo 
de contribuição."

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

  Considerando o que consta na Lei nº 5.110, de 23 de novembro de 2010 
e suas alterações;

  Considerando o que consta no memorando digital nº 5.410/2022,

  R E S O L V E :

  I - Desligar, conforme Portaria Ameriprev nº 08, de 16 de maio de 2022, 
a servidora MARIA APARECIDA XAVIER, matrícula 906213, do cargo 
efetivo de PROFESSOR DE CRECHE, em decorrência de aposentado-
ria por tempo de contribuição.

  II - Desligar, conforme Portaria Ameriprev nº 07, de 16 maio de 2022, 
a servidora VERA LUCIA LUIZ, matrícula 908439, do cargo efetivo de 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA 1 - E. F, em decorrência de apo-
sentadoria por tempo de contribuição.

  III - Desligar, conforme Portaria Ameriprev nº 06, de 16 maio de 2022, a 
servidora ERIKA CRISTINA ZEQUINE MONTEIRO MADRID, matrícula 
15494, do cargo efetivo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA 1 - 
E. F, em decorrência de aposentadoria por tempo de contribuição.

  IV - Estabelecer que esta portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos 
a partir de 16 de maio de 2022.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 17 de maio de 2022.

Publicado na mesma data na 
Secretaria de Administração

JOSÉ EDUARDO DA CRUZ 
RODRIGUES FLORES

SECRETÁRIO ADJUNTO DE 
ADMINISTRAÇÃO 

FRANCISCO ANTONIO 
SARDELLI 

PREFEITO MUNICIPAL

HUGO STEFANO TROLY
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

NEGÓCIOS JURÍDICOS

 

PORTARIA Nº 10.704, DE 18 DE MAIO DE 2022.

"Dispõe sobre a composição da Comissão de Monitoramento e Avalia-
ção, instituída pelo Decreto Municipal nº11.828, de 10 de outubro de 
2017, e dá outras providências."

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

  Considerando o disposto na Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 
2014, que institui normas gerais para parcerias entre Poder Público e 
Organizações da Sociedade Civil;

  Considerando o disposto no Decreto nº11.506, de 24 de outubro de 
2016, que dispõe sobre a celebração de parcerias entre a Administração 
Pública e as Organizações da Sociedade Civil;

  Considerando o disposto no Decreto nº11.828, de 10 de outubro de 
2017;

  Considerando o que consta no Processo Administrativo Digital PMA nº 
7.530/2020,

  R E S O L V E :

  I - Nomear para compor a Comissão de Monitoramento e Avaliação 
instituída pelo Decreto nº11.828, de 10 de outubro de 2017, os seguintes 
membros, representantes da Secretaria de Assistência Social e Direitos 
Humanos:
  a) Mariana Leite Zimermann Araújo
  b) Wendel Gullo
  c) Neusa Aparecida Franciscangelis.

  II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-
-se as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 10.601, de 10 
de fevereiro de 2022.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 18 de maio de 2022.

   Publicado na mesma data na Secretaria de Administração. 

FRANCISCO ANTONIO SARDELLI
PREFEITO MUNICIPAL

HUGO STEFANO TROLY
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

JOSÉ EDUARDO DA CRUZ RODRIGUES FLORES
SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO

 

DECRETO Nº 12.972, DE 17 DE MAIO DE 2022.

"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°, 15 e 40, do Decreto-Lei n° 
3.365, de 21 de junho de 1941;

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

  Considerando o que dispõe a Lei n° 5.889, de 28 de março de 2016;

  Considerando, por fim, o que consta do processo administrativo DAE 
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nº 013303/2018, 

  D E C R E T A :

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

  - Proprietário: Pedro Alves Ribeiro.

  Cadastro: 26.1150.0150.0000.

  Local: Estrada de Servidão Cacilda Camargo - Bairro Praia Azul - Americana/SP.

  Descrição: "Inicia-se num ponto localizado na divisa da gleba de cadastro nº 20.0730.0030.0000 e segue em reta pela referida divisa numa distân-
cia de 0,50m (cinquenta centímetros); deste deflete à direita e segue em reta divisando com gleba de cadastro nº 26.0730.0030.0000 pele referida 
divisa e com Estrada de Servidão Cacilda Camargo numa distância de 33,00m (trinta e três metros); deste 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 30,80m (trinta metros e oitenta centímetros); deste deflete à direita e segue em reta divisando com área remanescente numa distância 
de 3,91m (três metros e noventa e um centímetros) até o ponto inicial, perfazendo uma área superficial de 96,65m² (noventa e seis metros quadrados 
e sessenta e cinco centímetros quadrados)."

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

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

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

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

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

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

  Art. 5° Fica o Departamento de Água e Esgoto, por meio de sua Procuradoria Jurídica, autorizado e incumbido de promover, de forma amigável ou 
judicial, as medidas necessárias à instituição da servidão administrativa de que trata este Decreto.

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

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

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 17 de maio de 2022.

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração

JOSÉ EDUARDO DA CRUZ RODRIGUES FLORES
SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO 

FRANCISCO ANTONIO SARDELLI 
PREFEITO MUNICIPAL

HUGO STEFANO TROLY
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES 
TEMPORÁRIOS EM SUBSTITUIÇÃO AOS TITULARES DE CARGOS EFETIVOS (PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL MUNICIPAL Nº 952 

DE 25/03/2022)
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 A  Prefeitura Municipal de Americana  , através da Secretaria Municipal de Educação, no uso de 
 suas atribuições legais, em atendimento ao  Processo Seletivo Público Simplificado Para Contratação 
 De Professores Temporários  ,  CONVOCA  os candidatos classificados, conforme o item 2  para 
 comparecerem no dia 23/05/2022  na Secretaria de Educação, à Rua dos Professores, 40, Centro, 
 Americana, SP munidos dos documentos listados no item 3, para manifestar seu interesse em ser 
 contratado(a), como fim específico de atender a demanda da Rede Municipal de Ensino da 
 Secretaria Municipal de Educação, em  caráter temporário,  nos termos do edital do  PROCESSO 
 SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES TEMPORÁRIOS 
 (PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL MUNICIPAL Nº 952 DE 25/03/2022)  através do processo 
 administrativo nº 3.392/2022, seguindo rigorosamente a ordem de classificação final publicada. 

 1. A Secretaria de Educação esclarece que as vagas serão preenchidas conforme 
 sequência de classificação dos candidatos presentes e disponíveis no momento, advindo a 
 vacância será respeitada a ordem de classificação para futuras convocações. 

 2. Classificados convocados para  PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA 1 - ENSINO 
 FUNDAMENTAL  convocados a comparecer dia 23/05/2022 segunda-feira às 8h30. 

 4º - [PCD] - MARIA ROSIMEIRE VANNI ARROYO (Vaga) 
 49º - ELENIZE LOPES DE CARVALHO DONÁ (Vaga) 
 50º - JANINE RUEDA GORI (Vaga) 
 51º - RAQUEL RIBEIRO DE SOUZA (Vaga) 
 52º - MIRIAN LUNARDELI RODRIGUES DOS SANTOS (Vaga) 
 53º - ANA APARECIDA DINIS DIAS DE QUEIROZ (Vaga) 
 54º - CAMILA DE FREITAS FERRAZZO (Vaga) 
 55º - VANEIDA DE CASSIA RODRIGUES DIAN (Vaga) 
 56º - JESSICA REGINA RIBEIRO BARROS (Vaga) 
 57º - HELLEM CRISTINA APARECIDA MORENO TAVOLONE (Vaga) 
 58º - MARIANA TROGUILHO SANTOS (Vaga) 
 59º - DANIELI APARECIDA DOMINGUES (Vaga) 
 60º - EWELYN CARVALHO DOS SANTOS (Vaga) 
 61º - LÍVIA FRATINI DE PAULA (Vaga) 
 62º - VERA LUCIA CARDOSO FABIANO (Vaga) 
 63º - VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA CHIARATI (Vaga) 
 64º - TAÍS LOUVISON GONÇALVES (Vaga) 
 65º - GILVANICE DE BRITO VITOR (Vaga) 
 66º - LÍGIA DA SILVEIRA PRIETO RODRIGUES (Vaga) 
 67º - SILVANA DE SOUZA ALMEIDA (Vaga) 
 68º - LETICIA PEREIRA ZANETTI (Reserva) 
 69º - ELIANE JACOVANI TOZZO (Reserva) 
 70º - EDNA APARECIDA CASO (Reserva) 
 71º - MILENA APARECIDA GARCIA MUNIZ (Reserva) 
 72º - SANDRA CRISTINA DE GODÓI DA SILVA (Reserva) 
 73º - GILCIMARA MAXIMO (Reserva) 
 74º - MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DA SILVA (Reserva) 
 75º - DAYSE BATISTA DA SILVA (Reserva) 
 76º - CAMILA NAZATO (Reserva) 
 77º - FERNANDA APARECIDA FERREIRA (Reserva) 
 78º - ELENILDE SILVA FAGUNDES (Reserva) 
 79º - GERALDA DA SILVA COLIN (Reserva) 
 80º - MONALISA DOS SANTOS ALVES (Reserva) 
 81º - JESSICA LEIDE BATISTA SILVA (Reserva) 
 82º - CLEUZA BARBOSA DE CARVALHO SILVA (Reserva) 
 83º - ALEXANDRINA ROSA DA SILVA (Reserva) 
 84º - MONICA EUGENIO ALVES (Reserva) 
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 85º - DAIANE KATE OLIVEIRA FAUSTINO DA CRUZ (Reserva) 
 86º - SILVANE SANTOS DA SILVA (Reserva) 
 87º - RAQUEL MONTANHAUR MARTINS (Reserva) 
 88º - ALESSANDRA SILVA GASQUE (Reserva) 
 89º - INGRID GISLEINE OLIVEIRA SILVA (Reserva) 
 90º - CAMILA GONÇALVES DA SILVA (Reserva) 
 91º - RAYMON DA SILVA TERCEIRO (Reserva) 
 92º - PAULA DE LIMA (Reserva) 
 93º - NÁDIA APARECIDA DOS SANTOS MALENTAQUE (Reserva) 
 94º - MARIA HELENA DA COSTA (Reserva) 
 95º - MANUELA PAIVA LOPES (Reserva) 
 96º - VALQUIRIA COMINI (Reserva) 
 97º - MARINA DAL EVEDOVE (Reserva) 
 98º - SUELLEN VIANNA GRIVOL (Reserva) 
 99º - FRANCYS YANSEN GALEGO SCARPATO (Reserva) 
 100º - ILZA APARECIDA FADINI PEREIRA (Reserva) 

 3. Os convocados deverão apresentar os seguintes documentos no dia da convocação: 
 3.1. Atestado Médico fornecido pelo Ambulatório Médico da Prefeitura Municipal de Americana, declarando que 
 o(a) convocado(a) está apto, física e mentalmente, para exercer o cargo constante da convocação(no dia da 
 apresentação do candidato será agendada consulta com o médico do trabalho indicado pela Prefeitura de 
 Americana); 
 3.2. Comprovante de escolaridade e especialidade, se necessário para o cargo (ORIGINAL e CÓPIA do diploma 
 ou do certificado escolar); 
 3.3. Carteira de Trabalho e Previdência Social “CTPS” (ORIGINAL e CÓPIA DA PÁGINA DE DADOS 
 PESSOAIS E FOTO E DOS CONTRATOS DE TRABALHO); 
 3.4. Comprovante de inscrição no PIS ou PASEP (ORIGINAL e CÓPIA); 
 3.5. Cédula de Identidade “RG” (ORIGINAL e CÓPIA); 
 3.6. Carteira do Conselho Regional de Classe (CREF, etc.), quando aplicável (ORIGINAL e CÓPIA); 
 3.7. Título Eleitoral e comprovante de haver votado nas 2 últimas eleições de 2018 e 2020 (1º e 2º turnos 
 quando aplicável), ou certidão do Cartório Eleitoral competente que dispense tal obrigação, que pode ser emitida 
 através do site: (www.tse.jus.br) (ORIGINAL e CÓPIA); 
 3.8. Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda “CPF” (ORIGINAL e CÓPIA); 
 3.9. Certidão de nascimento ou casamento, conforme estado civil atual. (ORIGINAL e CÓPIA); 
 3.10. Certidão de nascimento de filho(s) menor(es) de 14 (quatorze) anos de idade e CPF (ORIGINAL e CÓPIA); 
 3.11. Cartão de vacinação de filho(s) menor(es) de 11 (onze) anos de idade (ORIGINAL e CÓPIA); 
 3.12. Certificado de Reservista, alistamento militar ou dispensa de incorporação, quando o convocado for do 
 sexo masculino (ORIGINAL e CÓPIA); 
 3.13. Uma foto 3x4 (extraída há menos de um ano); 
 3.14. Comprovante de endereço (conta de luz, água ou telefone) contendo o CEP da rua (ORIGINAL e CÓPIA); 
 3.15. Número da conta do Banco Santander (Conta Corrente), caso tenha; 
 3.16. Se aposentado, apresentar cópia do benefício e especificar o Instituto; 
 3.17. Qualificação Cadastral (validação de PIS/CPF/NOME/DATA DE NASCIMENTO) no link www.esocial.gov.br, 
 caso ocorra algum erro, o candidato deverá corrigir os dados antes da contratação; 
 3.18. Atestado de antecedentes criminais (www.ssp.sp.gov.br). 

 4. O NÃO comparecimento na data e hora definidos implicará na desistência do candidato e a vaga será do 
 candidato seguinte. 

Americana, 16 de maio de 2022

VINICIUS GHIZINI
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 
AMERICANA

 

RELAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO

No qual figura como contratante o Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Americana - AMERIPREV, Cadastro de Contrato 
04/22, Inexigibilidade 01/22, Processo Administrativo:19/22, Contratado: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA - DA-
TAPREV S. A., Objeto: Contratação do serviço SAAS (software as a servisse) para operacionalização da compensação financeira entre o Regime 
Geral de Previdência Social e os Regimes Próprios de Previdência Social dos Servidores Públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, entre os Regimes Próprios, na hipótese de contagem recíproca de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria em cumprimen-



9 Diário oficial Sexta-feira, 20 de maio de 2022

to ao estabelecido pelo decreto 10.188 de 20 de dezembro de 2019, 
Prazo: 60 meses, Valor: R$ 18.000,00, dotação orçamentária: 06.20.01 
- 3.3.90.40.16 - 09.122.0126, Data da assinatura: 10 de maio de 2022. 

Americana, 19 de maio de 2022

ERICH HETZL JUNIOR
SUPERINTENDENTE

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E 
ESGOTO

 

EDITAL DE EXTRATO CONTRATUAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/22
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº306/2022
OBJETO: : Aquisição de Ortopolifosfato de sódio líquido para tratamento 
de água de abastecimento público, conforme quantidades e especifica-
ções constantes no Termo de Referência. 
CONTRATO: 15/22
CONTRATANTE: Departamento de Água e Esgoto
CONTRATADA:EKONOVA QUÍMICA DO BRASIL LTDA
VALOR DO CONTRATO: R$ 2.072.000,00
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 24 (vinte e quatro) meses
DATA DA ASSINATURA: 12/05/2022

Americana, 19 de maio de 2022

MARCOS EDUARDO MORELLI
DIRETOR DE UNIDADE EXECUTIVA

 

EDITAL DE EXTRATO CONTRATUAL

PROCESSO: 359/22
MODALIDADE: Dispensa de Licitação, Art. 24, inc. XIII, Lei 8.666/93
OBJETO: Prestação de serviços de consultoria em soluções e alternati-
vas para a delegação dos serviços de esgotamento sanitário no municí-
pio de Americana-SP.
CONTRATANTE: Departamento de Água e Esgoto
CONTRATADA:FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMI-
CAS FIPE.
VALOR DO CONTRATO: R$ 1.724.770,00
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 17/05/2022

Americana, 19 de maio de 2022

MARCOS EDUARDO MORELLI
DIRETOR DE UNIDADE EXECUTIVA

GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA 
(GAMA)

 

NOTA DE CONVOCAÇÃO

SERVIDOR(a) DENER WESLEY DOS SANTOS
Matricula: 1131
Cargo /Função: Guarda Civil Municipal.

Solicitamos o comparecimento de V.S.a ao Departamento de Pessoal 
desta Autarquia Municipal, no prazo de 05 (cinco) dias, para avaliação 
do médico do trabalho, sem prejuízo do agendamento de perícia junto ao 
INSS em decorrência dos seguidos afastamentos.

Americana, 19 de maio de 2022

MARCO AURÉLIO DA SILVA
DIRETOR-COMANDANTE
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