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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 

DECRETO Nº 13.171, DE 24 DE JANEIRO DE 2023.

"Aprova o Regimento Interno do Conselho Municipal de Cultura - COM-
CULT."

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

  Considerando o disposto no artigo 62, inciso V, da Lei Orgânica do 
Município;

  Considerando o disposto na Lei Municipal n° 3.078, de 22 de julho 
de 1997, alterada pelas Leis Municipais nº 6.274, de 11 de fevereiro de 
2016, e nº 6.693, de 17 de novembro de 2022;

  Considerando o que consta do processo administrativo digital PMA nº 
10.144/2022,

  D E C R E T A :

  Art. 1º Fica aprovado o Regimento Interno do Conselho Municipal de 
Cultura - COMCULT, na forma do instrumento anexo, que do presente 
Decreto faz parte integrante. 

  Art. 2° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revo-
gadas as disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 6.217, 
de 30 de junho de 2004. 

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 24 de janeiro de 2023.

   Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.

   Francisco Antonio Sardelli
   Prefeito Municipal

             José Eduardo da Cruz Rodrigues Flores
   Secretário Adjunto de Administração

         Hugo Stefano Troly
   Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

  DECRETO Nº 13.171, DE 24 DE JANEIRO DE 2023.

  ANEXO

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA - 
COMCULT

CAPÍTULO I - DOS OBJETIVOS

  Artigo 1º - O Conselho Municipal de Cultura de Americana - COMCULT, 
criado pela Lei Municipal nº 3.078, de 22 de julho de 1997, alterada pelas 
Leis Municipais nº 6.274, de 11 de fevereiro de 2016, e nº 6.693, de 17 
de novembro de 2022, com funções deliberativas, normativas, fiscaliza-
doras e consultivas, tem como objetivo assessorar o Secretário Munici-
pal de Cultura e Turismo, aprovando despesas do Fundo Municipal de 
Assistência à Cultura e promovendo iniciativas de apoio aos segmentos 
culturais em suas diferentes manifestações artísticas.

  Parágrafo único - É vedado ao COMCULT o investimento de bolsa de 
estudo, ajuda de custo ou qualquer outra atividade que vise o aperfeiço-
amento profissional individual.

CAPÍTULO II - DOS MEMBROS DO COMCULT

  Artigo 2º - O COMCULT será composto por 14 (quatorze) membros 
titulares e respectivos suplentes, indicados pelos órgãos ou segmentos 
relacionados no artigo 8º, deste Decreto.

  Parágrafo único - O Secretário Municipal de Cultura e Turismo é mem-
bro nato do Conselho, sendo que os demais representantes serão in-
dicados pelas respectivas Câmaras Setoriais, Secretarias ou Unidades 
Municipais.

  Artigo 3º - Os membros do COMCULT não serão remunerados, conside-
rados suas funções como prestação de serviço relevante à comunidade, 
na forma de lei, tendo, entretanto, ajuda de custo, essa como represen-
tação do COMCULT em outra cidade e estado, em caráter de encontros 
oficiais, com deliberação da Secretaria Municipal de Cultura e membros 
do COMCULT (conselheiros e suplentes) em votação, caracterizando o 
rodízio dos representantes, sendo coberto pelo Fundo Municipal de As-
sistência à Cultura para despesas de serviços prestados ao COMCULT.

  Artigo 4º - Os membros do COMCULT poderão apresentar projetos a 
serem financiados pelo Fundo Municipal de Assistência à Cultura, bem 
como receber incentivos Estaduais e Federais, sendo vedado o direito de 
voto na aprovação somente nos próprios projetos. 

  Artigo 5º - As decisões e os processos do COMCULT terão caráter pú-
blico como o são os atos da administração pública.

  Artigo 6º - Não será tolerável qualquer discriminação, por gênero, etnia, 
cor, sexualidade e outras formas discriminatórias, conforme a Lei Fede-
ral nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, que define os crimes resultantes 
de preconceito, que podem ser cometidos por intolerância racial, étnica, 
religiosa ou de nacionalidade e gênero (LGBTQIANP+)

  Artigo 7º - Os membros do COMCULT (titulares e suplentes) poderão 
participar em outras câmaras setoriais, ficando determinada que em caso 
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de votação, será utilizada apenas a setorial de cadastro do artista, vetan-
do assim o voto em duplicidade.

CAPÍTULO III - DA COMPOSIÇÃO DO COMCULT

  Artigo 8º - O COMCULT: O Conselho Municipal de Cultura será com-
posto por 14 (quatorze) membros titulares e respectivos suplentes, indi-
cados pelos seguintes órgãos ou segmentos:

   I - 2 (dois) representantes da Secretaria de Cultura e Turismo;
   II - 1 (um) representante da Secretaria de Negócios Jurídicos;
   III - 1 (um) representante da Secretaria de Educação;
   IV - 1 (um) representante da Secretaria de Fazenda;
V - 1 (um) representante da Secretaria Desenvolvimento Econômico;
   VI - 1 (um) representante da Unidade de Juventude da Secretaria de 
Esportes;
   VII - 1 (um) representante da câmara setorial de dança;
   VIII - 1 (um) representante da câmara setorial de literatura;
   IX - 1 (um) representante da câmara setorial de cultura popular brasi-
leira, afro-brasileira e artesanato;
   X - 1 (um) representante da câmara setorial de teatro;
   XI - 1 (um) representante da câmara setorial de música;
   XII - 1 (um) representante da câmara setorial de fotografia, cinema, 
vídeo e mídia eletrônica;
   XIII - 1 (um) representante da câmara setorial de artes plásticas.

  Parágrafo único - O COMCULT poderá criar novas Câmaras Setoriais, 
havendo necessidade sempre que essa medida se faça necessária para 
a adequação de seu desempenho à realidade cultural do Município ou-
vindo a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

CAPÍTULO IV - DA DIRETORIA

  Artigo 9º - O Presidente, Vice-Presidente, Secretários serão eleitos en-
tre os membros do Conselho em efetivo exercício, com mandato de 24 
(vinte e quatro) meses, não podendo ser reconduzido.

  Artigo 10 - São atribuições do Presidente:

  I - Dirigir reuniões do COMCULT e encaminhar as decisões do colegia-
do aos órgãos competentes;
  II - Representar o COMCULT perante os poderes constituídos e a co-
munidade cultural, bem como ser porta-voz junto à mídia;
  III - Deliberar publicidades das setoriais e do COMCULT aos atos de 
expediente do mesmo;
  IV - Autorizar vistas dos autos de processos aos possíveis interessados.

  Artigo 11 - São atribuições do Vice-Presidente:

  I - Substituir o Presidente em quaisquer impedimentos;
  II -  Colaborar com o Presidente no encaminhamento das decisões do 
COMCULT.

  Artigo 12 - Compete ao Primeiro Secretário:

  I -Elaborar atas das reuniões do COMCULT;
  II - Orientar toda a correspondência enviada pelo COMCULT;
  III - Organizar os documentos pertencentes ao COMCULT;
  IV - Tomar as medidas necessárias à realização de reuniões (presen-
ciais e/ou online (com gravação) do COMCULT e das Câmaras Setoriais;
  V - Proceder a distribuição das proposições conforme o caráter e o tipo 
de solicitação;
  VI - Seguir a orientação do Presidente do COMCULT, procurando o 
perfeito entrosamento com o corpo técnico da Secretaria de Cultura e 
Turismo;
  VII - Auxiliar o Presidente em serviços relativos ao COMCULT.

  Artigo 13 - Compete ao Segundo Secretário:

  I - Substituir o Primeiro Secretário em qualquer impedimento;

  II - Colaborar com o Primeiro Secretário.

CAPÍTULO V - DA ELEIÇÃO

  Artigo 14 - A eleição da diretoria do COMCULT terá divulgação com an-
tecedência mínima de 30 (trinta) dias, com publicação de edital público 
em Diário Oficial onde deverá constar hora, dia e local definido.

  Artigo 15 - Só podem concorrer a cargos da diretoria os Conselheiros 
Titulares com no mínimo 01 (um) ano de efetiva atuação na Câmara 
Setorial que representam.

  Artigo 16 - Os Conselheiros interessados em concorrer a cargos na di-
reção do COMCULT, deverão compor chapas para os 04 (quatro) cargos 
(presidente, vice-presidente, secretário, vice-secretário), podendo ser 
paritário entre os indicados pelo poder público e das Câmaras Setoriais. 

  Artigo 17 - No dia, hora e local fixados no edital, o Presidente do COM-
CULT fará a primeira chamada e, se não houver a presença de meta-
de mais um do total de Conselheiros, após 15 (quinze) minutos, fará 
a segunda chamada, iniciando o processo de votação (presencial e/ou 
online) com o número de Conselheiros presentes, divulgando os nomes 
dos candidatos aos cargos.

  Artigo 18 - Havendo mais de uma chapa concorrendo à eleição, a vo-
tação presencial será pelo sistema de voto em cédulas. Caso a votação 
aconteça online, poderá ser feita por aclamação, segundo deliberação 
do Presidente ouvindo os membros COMCULT.

  Artigo 19 - Havendo empate será considerado vencedor o conselheiro 
que possuir maior tempo de atuação no COMCULT.

  Artigo 20 - Poderão participar da reunião de eleição os membros das 
Câmaras Setoriais, cabendo o direito ao voto apenas aos Conselheiros 
que representam o COMCULT ou em caso de falta, o suplente da seto-
rial.

  Parágrafo único - A reunião de eleição é aberta aos demais interessa-
dos, não tendo direito a voto.

  Artigo 21 - Após a proclamação do resultado da eleição, o Presidente 
fixará a data da posse da nova diretoria, que ocorrerá na próxima reu-
nião do COMCULT. 

CAPÍTULO VI - DAS SESSÕES DO COLEGIADO

  Artigo 22 - As reuniões serão presididas pelo Presidente do COMCULT 
que será substituído, na sua ausência, pelo Vice-Presidente ou pelo Pri-
meiro Secretário.

  Artigo 23 - As reuniões do COMCULT serão ordinárias e extraordinárias, 
presenciais ou online.

  Parágrafo único - As reuniões ordinárias realizar-se-ão mensalmente, 
online com gravações ou presenciais, em hora e dia fixados pelo Pre-
sidente do COMCULT, ouvido o plenário, e terão duração máxima de 2 
(duas) horas.

  Artigo 24 - As reuniões extraordinárias poderão ser marcadas para 
qualquer dia e horas, presencial ou online, sempre por convocação do 
Presidente, por iniciativa deste ou por 1/3 (um terço) dos membros do 
COMCULT.

  Artigo 25 - As reuniões extraordinárias deverão ser convocadas com 
antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas.

  Artigo 26 - As reuniões, extraordinárias e ordinárias (presencial ou on-
line com gravação), serão instaladas em primeira chamada com a pre-
sença de, no mínimo, metade mais um dos Conselheiros (titulares ou 
suplentes) em efetivo exercício. Na falta de quórum, após 15 (quinze) 
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minutos, será realizada a segunda chamada e iniciar-se-á a reunião com 
membros que estiverem presentes.

  Artigo 27 - As reuniões poderão ser finalizadas pelo Presidente ou 
substituto antes do prazo regimental, no caso de esgotar-se a pauta dos 
trabalhos.

  Artigo 28 - A agenda anual (em exercício) é sugerida pelo Presidente, 
ouvido o Plenário, na primeira reunião daquele período após o início do 
mandato.

CAPÍTULO VII - DO EXPEDIENTE DAS REUNIÕES

  Artigo 29 - Constarão do expediente das reuniões os seguintes itens:
  I - Abertura;
  II - Aprovação da Ata anterior;
  III - Comunicação e justificativa de ausência dos Conselheiros (titulares 
e/ou suplentes);
  IV - Informes da Presidência;
  V - Correspondências recebidas e enviadas;
  VI - Pauta do Dia;
  VII - A pauta do dia será estabelecida pelo Presidente, que privilegiará 
os assuntos de interesses do COMCULT;
  VIII - Nas reuniões ordinárias os Conselheiros/Suplentes poderão apre-
sentar assuntos para a discussão na pauta, desde que solicitado anteci-
padamente à Presidência;
  IX - Antes do início das reuniões, os Conselheiros receberão a pauta do 
dia por escrito (e-mail)
  X - A ordem do dia poderá ser suspensa ou alterada mediante a apro-
vação do Plenário, no caso de conveniência do COMCULT, sempre com 
a aprovação dos Conselheiros/Suplentes à reunião.

  Artigo 30 - Todas as reuniões do COMCULT são abertas a todo cidadão 
e em caso de convidado para manifestação, palestra e outros, o mesmo 
deverá ser autorizado previamente pelo Presidente. 

  Artigo 31 - Os componentes das câmaras setoriais poderão assistir/
participar das reuniões como ouvinte, tendo direito a voz desde que pre-
viamente autorizado pela mesa diretora.

  Artigo 32 - O convidado a participar das reuniões do COMCULT não terá 
direito a voto nas discussões.

CAPÍTULO VIII - DA VOTAÇÃO

  Artigo 33 - As deliberações do COMCULT serão tomadas por maioria 
simples, ou seja, pela metade mais 1 (um) dos membros em exercício, 
com direito a voto presentes a cada seção.

  Parágrafo único - Caberá ao Presidente apenas o voto de desempate, 
quanto for necessário.

  Artigo 34 - Os processos de votação serão pela maioria simples dos 
participantes com direito a voto ou será decidido pelo presidente ouvindo 
o colegiado.

CAPÍTULO IX - DAS CÂMARAS SETORIAIS

  Artigo 35 - As Câmaras Setoriais serão composta por pessoas com 
sensibilidade e cultura afinada aos segmentos que representam, com 
um mínimo de 05 (cinco) membros.

  Artigo 36 - Cada Câmara Setorial indicará 2 (dois) representantes que 
atuarão junto ao COMCULT como Conselheiro (Titular e Suplente)

  Parágrafo único - Essa indicação deverá nascer de processo democrá-
tico, representando a opinião da maioria de seus membros em reuniões 
previamente convocada, e aberta, devendo ser lavrada uma ata e a có-
pia constando as indicações e os participantes das reuniões, deverá ser 
encaminhada ao COMCULT.

  Artigo 37 - Cada Câmara Setorial terá um titular nomeado Conselheiro 
e um suplente, eleitos entre seus membros, com mandatos coincidentes 
com o da diretoria do COMCULT e que só vigorarão enquanto os mem-
bros integrarem o segmento que representam, permitida a recondução.

  Parágrafo único - Em caso de não poder comparecer em reuniões or-
dinárias e extraordinárias, o Conselheiro será substituído pelo Suplente.

CAPÍTULO X - DAS ATRIBUIÇÕES DAS CÂMARAS SETORIAIS

  Artigo 38 - É competência das Câmaras Setoriais:

  I - Elaborar parecer formal e consolidado sobre os projetos culturais, 
opinando favorável ou não ao patrocínio dos membros pelo Fundo Muni-
cipal de Assistência à Cultura;
   II - Propor ao COMCULT diretrizes culturais pertinentes ao seu seg-
mento;
  III - Opinar sobre matérias para as quais o COMCULT solicite parecer;
   IV - Solicitar reunião extraordinária à Presidência do COMCULT, atra-
vés de seus Conselheiros e/ou Suplentes, ou por 1/3 (um terço) de seus 
membros, para tratar de assunto específico de sua área.

CAPÍTULO XI - DO FUNCIONAMENTO DAS CÂMARAS SETORIAIS

  Artigo39 - O Funcionamento das Câmaras Setoriais obedecerá ao Re-
gimento Interno do COMCULT, no que couber.

  Artigo 40 - Cada Câmara Setorial se reunirá ordinariamente 2 (duas) 
vezes no ano e extraordinariamente quando convocada por seus Conse-
lheiros e/ou suplentes ou por 1/3 (um terço) de seus membros.

  Parágrafo único - Essas reuniões serão presididas pelo Conselheiro ou 
na sua ausência pelo suplente em exercício.

  Artigo 41 - As Câmaras Setoriais poderão aceitar como membro ouvinte 
outros artistas sediados em outras Câmaras Setoriais, desde que seja 
respeitado que, em caso de votação, o artista só poderá votar uma única 
vez e na Câmara de inscrição no Cadastro do Artista.

CAPÍTULO XII - DA APRESENTAÇÃO DE PROJETOS

  Artigo 42 - O COMCULT elaborará a agenda anual publicada através de 
edital, com datas de recebimento de projetos. 

  Parágrafo único - Os proponentes que pleiteiam aprovação de seus 
projetos pelo COMCULT, para fins de viabilização de patrocínio através 
da iniciativa privada, ficam liberados de cumprir a referida agenda.

  Artigo 43 - Os projetos apresentados ao COMCULT deverão conter os 
seguintes itens através do formulário padrão que será fornecido pela 
Secretaria do COMCULT:
  I - Objetivos;
  II - Cronograma de atividade;
  III - Orçamentos;
  IV - Planilha de liberação de recursos;
  V - Número do CPF do responsável pelo projeto;
  VI - Número do RG do responsável pelo projeto;
  VII - Endereço de moradia na cidade de Americana do responsável 
pelo projeto.

  Artigo 44 - Os projetos deverão ser de relevante interesse público e 
pertinente à área cultural, devendo ainda oferecer contrapartida.

  Parágrafo único - O COMCULT privilegiará a destinação do patrocínio 
aos projetos cujo proponente não tenham condições de viabilização com 
recursos próprios.

  Artigo 45 - O COMCULT buscará priorizar a distribuição igualitária dos 
recursos entre os diferentes segmentos culturais, sem perder o referen-
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cial da qualidade dos projetos e sua contribuição para a produção cul-
tural local.

  Artigo 46 - Os proponentes de projetos culturais que pleitearem patro-
cínio ao Fundo Municipal de Assistência à Cultura deverão apresentá-lo 
à Presidência do COMCULT, nos prazos e moldes estabelecidos pelo 
edital público.

  Artigo 47 - Tais projetos, após análise pela Câmara Setorial a que per-
tence e recebimento de parecer favorável ao beneficiário serão encami-
nhados à Sessão Plenária do COMCULT convocada especificamente 
para o exame final e conclusivo das propostas apresentadas em todas 
as Câmaras Setoriais, na qual será definida a deliberação final, dentro 
dos limites financeiros do Fundo Municipal de Assistência à Cultura para 
o exercício em curso. 

  Parágrafo único - o COMCULT poderá contratar serviços profissionais 
para capacitação dos artistas na elaboração de projetos quando a aber-
tura de editais com recursos do Fundo Municipal de Assistência Cultura.
  Artigo 48 - É vedado, a um mesmo proponente apresentar mais de uma 
proposta num mesmo exercício financeiro.

  Artigo 49 - Caso o proponente do projeto seja um dos titulares do COM-
CULT, esse não terá direito a voto na Sessão Plenária do COMCULT 
para a liberação do Fundo Municipal de Assistência à Cultura.

  Artigo 50 - Os impedimentos previstos nos artigos 48 e 49, do presente 
Decreto, não se aplicam aos proponentes de projetos culturais que plei-
teiam apenas a chancela do COMCULT para a obtenção de patrocínio 
junto à iniciativa privada.

CAPÍTULO XIII - DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCA-
LIZAÇÃO - CAF

  Artigo 51 - Fica criada a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização 
- CAF, integrada por 3 (três) Conselheiros do COMCULT, com seus res-
pectivos suplentes eleitos, entre seus pares, portanto, 6 (seis) membros 
do CAF.

  Artigo 52 - É vedada a participação do CAF de membros do COMCULT 
que tenham projetos culturais de sua autoria patrocinados pelo Fundo 
Municipal de Assistência à Cultura ou que ocupem cargos da diretoria 
em curso.

  Artigo 53 - A CAF terá um Coordenador, escolhido por seus membros, 
e um Subcoordenador que substituirá o primeiro em casos de impedi-
mento.

  Artigo 54 - Compete ao CAF o efetivo acompanhamento e fiscalização 
dos projetos culturais patrocinados pelo Fundo Municipal de Assistência 
à Cultura, informando ao COMCULT os seus resultados, sempre que 
necessário.

CAPÍTULO XIV - DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS

  Artigo 55 - Os beneficiários com recursos do Fundo Municipal de Assis-
tência à Cultura deverão, no prazo máximo de 45 (quarenta dias) dias 
corridos a contar da liberação dos recursos pelo gestor do CAF, apresen-
tar comprovantes de pagamento das despesas previstas no orçamento.

  Parágrafo único - O desvio de aplicação de recursos previstos em or-
çamento ou a não prestação de contas no prazo estipulado, implicará 
no impedimento de apresentação de futuros projetos ao COMCULT bem 
como a aplicação de medidas legais cabíveis.

  Artigo 56 - O reembolso previsto no artigo 10, da Lei Municipal nº 6.274, 
de 11 de fevereiro de 2019, será proporcional ao número de produto 
comercializado.

  Artigo 57 - O COMCULT elaborará mecanismos de controle de restitui-

ção ao Fundo Municipal de Assistência à Cultura, de acordo com cada 
projeto aprovado.

  Artigo 58 - O proponente legal pelo projeto aprovado, deverá prestar 
contas da comercialização e apresentar o produto não comercializado 
ao COMCULT, no prazo estipulado na aprovação do projeto.

CAPÍTULO XV - DO MANDATO, DOS MEMBROS E DIREITOS DOS 
MEMBROS DO COMCULT

  Artigo 59 - O mandato dos membros do COMCULT será de acordo 
com a Lei Municipal nº 6.693, de 17 de novembro de 2022, de 24 (vinte 
e quatro) meses podendo ser reconduzido por mais 12 (doze) meses.

  Artigo 60 - Os Conselheiros titulares terão o direito a voz e voto, en-
quanto os demais membros das Câmaras Setoriais apenas terão o di-
reito de voz, quando estiverem apresentando projetos que receberam 
parecer da Câmara Setorial que representam.

  Artigo 61 - O gestor do Fundo Municipal de Assistência à Cultura deverá 
fornecer mensalmente ao COMCULT, ou quando solicitado, o relatório 
financeiro do Fundo.

CAPÍTULO XVI - DA PERDA DE MANDATO E SUBSTITUIÇÃO DOS 
MEMBROS DO COMCULT

  Artigo 62 - A ausência de qualquer membro do COMCULT por 03 (três) 
reuniões consecutivas ou 05 (cinco) alternadas, no mesmo ano, com ou 
sem justificativa, implicará na perda automática do mandato.

  Artigo 63 - Os membros impedidos serão substituídos por indicação do 
segmento que representam.

  Parágrafo único - A partir da perda do mandato é necessário passar 
automaticamente os grupos de redes sociais vinculadas a sua Câmara 
Setorial para o Suplente para que não onere os artistas da Setorial em 
questão.

CAPÍTUO XVII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

  Artigo 64 - Em caso de dúvida a respeito da interpretação ou aplica-
ção do presente Regimento, o Conselheiro poderá suscitar questão de 
ordem.

  Parágrafo único - Compete à Presidência acatar ou não pedido de 
ordem suscitada.

  Artigo 65 - O COMCULT decidirá sobre os casos omissos neste Regi-
mento.

  Artigo 66 - Qualquer alteração neste Regimento somente poderá ser 
efetuada mediante proposta e aprovação de 2/3 (dois terços) do total 
de representantes em efetivo exercício de suas funções no COMCULT.

  Artigo 67 - O presente Regimento entrará em vigor na data de sua pu-
blicação, revogadas as disposições em contrário.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 24 de janeiro de 2023.

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
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DECRETO Nº 13.172, DE 24 DE JANEIRO DE 2023.

"Regulamenta a Lei nº 6.620, de 31 de março de 2022, alterada pela Lei 
nº 6.701, de 1º de dezembro de 2022."

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

  Considerando o disposto nos artigos 62, incisos V e VI, e 82, § 4º, da 
Lei Orgânica do Município de Americana;

  Considerando o disposto na Lei nº 6.620, de 31 de março de 2022, com 
alteração dada pela Lei nº 6.701, de 1º de dezembro de 2022, e;

  Por fim, considerando o que consta do procedimento administrativo 
digital PMA nº 4.938/2022,

  D E C R E T A :

  CAPÍTULO I
  DISPOSIÇÕES GERAIS

  Art. 1º A ampliação da área de atendimento de bares, restaurantes e/
ou similares, como forma de favorecer o comércio, mediante Termo de 
Permissão de Uso Excepcional, para a colocação temporária de mesas 
e cadeiras em extensões a serem implantadas em vias de circulação 
públicas, fica regulamentada nos termos deste Decreto.

  § 1º Para os fins deste Decreto, adotam-se, quando previstas, as de-
finições descritas na legislação do PDFU - Plano Diretor de Desenvol-
vimento Físico e Urbanístico do Município de Americana, em especial:

  I - VIA DE CIRCULAÇÃO: é o espaço destinado à circulação de veícu-
los e pedestres;

  II - VIA DE CIRCULAÇÃO PÚBLICA: via de circulação de uso público, 
aceita, declarada ou reconhecida como oficial pela Prefeitura Municipal;

  III - CALÇADA OU PASSEIO PÚBLICO: é a parte da via pública, nor-
malmente segregada e em nível diferente, destinada à circulação de 
qualquer pessoa, independente de idade, estatura, limitação de mobi-
lidade ou percepção, com autonomia e segurança, com faixa de ser-
viços destinada à implantação de mobiliário urbano, equipamentos de 
infraestrutura, vegetação, rampas de acesso de veículos, rampas de 
acesso para pessoas com deficiência, postes de sinalização viária, pos-
tes semafóricos e outros fins previstos em leis específicas, com faixa 
livre de circulação destinada exclusivamente à circulação de pedestres, 
desobstruída de mobiliário urbano ou outras interferências, com largura 
mínima de 1,20m (um metro e vinte centímetros) e superfície regular, 
firme, contínua e antiderrapante, sob qualquer condição;
  IV - LEITO CARROÇÁVEL: Parte da via pública reservada ao tráfego 
de veículos, composta pelo conjunto de faixas de rolamento e estacio-
namento.

  § 2º Nas extensões referidas no "caput" deste artigo, as mesas e cadei-
ras poderão ser colocadas diretamente na calçada ou passeio público e 
no leito carroçável da via pública ou poderá ser previamente instalada 
plataforma sobre o leito carroçável, para nivelamento com a calçada lin-
deira, que será definida como "parklet".

  § 3º O parklet, assim como os elementos neles instalados, serão plena-
mente acessíveis ao público, vedada, em qualquer hipótese, a utilização 
exclusiva por seu mantenedor.

  Art. 3º Para a implantação das extensões temporárias deverão ser res-
peitados, no mínimo, os seguintes requisitos:

  I - quando colocadas na calçada ou passeio público:

  a) a disposição da ampliação da área de atendimento deverá respeitar 
a largura mínima de 1,20m (um metro e vinte centímetros), de faixa livre 
no passeio público, a fim de garantir a circulação de pedestres;

  b) sinalizações que facilitem o controle da mobilidade dos clientes de-
verão ser realizadas sempre que necessário.

  II - quando colocadas no leito carroçável:

  a) somente serão permitidas em vagas de estacionamento de veículos 
regulamentadas;

  b) a instalação não poderá ocupar espaço superior a 2,20m (dois me-
tros e vinte centímetros) de largura, contados a partir do alinhamento 
das guias, por 10m (dez metros) de comprimento em vagas paralelas 
ao alinhamento da calçada, ou de 4,40m (quatro metros e quarenta cen-
tímetros) de largura por 5m (cinco metros) de comprimento em vagas 
perpendiculares ou a 45º (quarenta e cinco graus) do alinhamento;

  c) a instalação não poderá ter qualquer tipo de fixação no solo maior 
que 12cm (doze centímetros) ou provocar qualquer tipo de dano ou alte-
ração no pavimento que não possa ser reparada pelo responsável pela 
instalação do parklet;

  d) a instalação só poderá ocorrer em local antes destinado ao estacio-
namento de veículos, sendo vedada em locais onde haja faixa exclusiva 
de ônibus, ciclovias ou ciclofaixas.

  e) somente poderá ser instalado em via pública com limite de velocida-
de de até 50km/h (cinquenta quilômetros por hora) e com até 8,33% (oito 
inteiros e trinta e três centésimos por cento) de inclinação longitudinal;

  f) conter proteção em todas as faces voltadas para o leito carroçável, 
com altura mínima de 1,20m (um metro e vinte centímetros) e a extensão 
temporária somente poderá ser acessada a partir da calçada.
  III - independente do local em que sejam colocadas:

  a) estar devidamente sinalizada, inclusive com elementos refletivos;

  b) as condições de drenagem e de segurança do local de instalação 
deverão ser preservadas; 

  c) observar o nivelamento com a calçada lindeira;

  d) a extensão temporária não poderá ultrapassar a largura do estabe-
lecimento;

  e) remoções de interferências poderão ser aceitas e indicadas, ficando 
a cargo do responsável pela manutenção, instalação e retirada todos os 
custos envolvidos em remanejamentos de equipamentos existentes e 
sinalizações necessárias.

  § 1º O parklet não poderá ser instalado em esquinas e a menos de 5m 
(cinco metros) do bordo de alinhamento da via transversal, bem como à 
frente ou de forma a obstruir guias rebaixadas, equipamentos de com-
bate a incêndios, rebaixamentos para acesso de pessoas com deficiên-
cia, pontos de parada de ônibus, pontos de táxi, faixas de travessia de 
pedestres, nem poderá acarretar a supressão de vagas especiais de 
estacionamento, nos termos das diretrizes expedidas pela Unidade de 
Transportes e Sistema Viário da Secretaria Municipal de Obras e Ser-
viços Urbanos.

  § 2º Será incentivada a associação entre a instalação de parklets e 
equipamentos para o estacionamento de bicicletas do tipo paraciclo.

  Art. 4º A definição dos logradouros públicos e respectivos trechos que 
integrarão o projeto, serão definidos pela Secretaria Municipal de Obras 
e Serviços Urbanos e pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico e, utilizará critérios técnicos, bem como poderá considerar a 
manifestação de interessados.
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  CAPÍTULO II
  DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

  SEÇÃO I
  DOS REQUERENTES

  Art. 5º A permissão de uso para a colocação temporária de mesas e 
cadeiras, a instalação, manutenção e remoção do parklet dar-se-á por 
iniciativa da Administração Municipal ou por requerimento de pessoas 
físicas ou jurídicas, de direito público ou privado.

  Parágrafo único. A instalação de parklet por iniciativa da Administração 
Municipal obedecerá aos requisitos técnicos previstos neste Decreto e 
na legislação aplicável, devendo ser precedida de edital que lhe dê publi-
cidade, na forma do § 1°, do artigo 6°, e seguintes deste Decreto.

 SEÇÃO II
  DO PEDIDO E DO PROJETO

  Art. 6º O pedido de permissão de uso para a colocação temporária de 
mesas e cadeiras, para a instalação e manutenção de parklet por inicia-
tiva de pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, será 
efetuado por meio de protocolo digital.

  § 1º Tratando-se de pessoa física, o pedido deverá ser instruído com:

  I - cópia do documento de identidade;

  II - cópia da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF/MF;

  III - cópia de comprovante de residência;

  IV - Certidão Negativa de Débitos Municipais.

  § 2º Tratando-se de pessoa jurídica, o pedido deverá ser instruído com:

  I - cópia do cartão de inscrição mobiliária no município de Americana;

  II - cópia da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - 
CNPJ;

  III - cópia do CLI - Certificado de Licenciamento Integrado expedido 
para o estabelecimento;

  IV - Certidão Negativa de Débitos Municipais.

  Art. 7º O pedido será instruído, ainda, com projeto de instalação que 
apresente os seguintes elementos:

  I - planta inicial do local e fotografias que mostrem a localização e esbo-
ço da instalação, incluindo sua dimensão aproximada, imóveis confron-
tantes, a largura do passeio público existente, a inclinação transversal 
do passeio, bem como todos os equipamentos e mobiliários instalados 
no passeio nos 20m (vinte metros) de cada lado do local do parklet pro-
posto;

  II - projeto (layout) e descrição dos tipos de equipamentos que serão 
alocados;

  III - descrição do atendimento aos critérios técnicos de instalação, ma-
nutenção e retirada do parklet previstos neste Decreto e na legislação 
aplicável.

  § 1º O projeto de instalação deverá atender às normas técnicas de 
acessibilidade, às diretrizes estabelecidas pela Unidade de Transportes 
e Sistema Viário da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e, 
em relação as normas de proteção a paisagem urbana, pela Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente.
 SEÇÃO III
  DA ANÁLISE E DA APROVAÇÃO

  Art. 8º Caberá ao Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, 
embasado nos pareceres da Unidade de Transportes e Sistema Viário 
da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e a da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico averiguarem o atendimento 
ao interesse público, a conveniência do pedido, bem como o atendimen-
to a todos os requisitos estabelecidos neste Decreto e na legislação apli-
cável.

  § 1º No prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados do recebimento 
do pedido, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico publi-
cará edital destinado a dar conhecimento público do pedido, contendo o 
nome do proponente e o local da implantação, a ser afixado em sua sede 
e publicado no Diário Oficial do Município.

  § 2º O proponente deverá afixá-lo no local em que se pretende a per-
missão de uso para a colocação temporária de mesas e cadeiras ou para 
a instalação do parklet.

  § 3º Será aberto o prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data da 
referida publicação, para eventuais manifestações de interesse ou de 
contrariedade em relação à instalação.

  § 4º Na hipótese de manifestação de interesse para a colocação tem-
porária de mesas e cadeiras ou para a instalação do parklet na mesma 
área, dentro do prazo estabelecido pelo § 3° deste artigo, o novo pro-
ponente deverá apresentar seu pedido à Prefeitura, no prazo de até 30 
(trinta) dias, atendendo a todos os requisitos previstos neste Decreto, em 
especial nos seus artigos 6º e 7º.

  Art. 9º Expirado o prazo de que trata o § 3º, do artigo 8º, deste Decreto, 
ou, na hipótese de manifestação de outros interessados, transcorrido o 
prazo de seu § 4°, a Unidade de Transportes e Sistema Viário da Secre-
taria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e a Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Econômico apreciarão eventuais manifestações re-
cebidas e emitirá pronunciamento conclusivo sobre o pedido, mediante 
decisão fundamentada dos respectivos Secretários.

  § 1º Eventuais objeções à permissão de uso para a colocação temporá-
ria de mesas e cadeiras ou para a instalação do parklet serão avaliadas 
pela Unidade de Transportes e Sistema Viário da Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços Urbanos e pela Secretaria Municipal de Desenvolvi-
mento Econômico, que poderá consultar outro órgão ou entidade pública 
ou privada, no âmbito de suas respectivas atribuições.

  § 2º O pedido de permissão de uso para a colocação temporária de 
mesas e cadeiras ou para a instalação do parklet em área em torno de 
bem tombado dependerá de prévia autorização do Conselho de Defesa 
do Patrimônio Histórico e Cultural de Americana - CONDEPHAM.

  § 3º Na hipótese de manifestação de outros interessados para a co-
locação temporária de mesas e cadeiras e na instalação do parklet na 
mesma área, nos termos do § 4° do artigo 8°, a Unidade de Transportes 
e Sistema Viário da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos 
e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico examinarão 
os pedidos que melhor atenderem ao interesse público e se manifestará 
fundamentadamente por sua rejeição ou aprovação, cabendo a decisão 
ao Prefeito Municipal.

  Art. 10. Cumpridos todos os requisitos previstos neste decreto e, na 
hipótese de decisão favorável à instalação, a Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico convocará o interessado para assinar o 
termo de cooperação para colocação temporária de mesas e cadeiras 
instalação, manutenção e remoção do parklet.

  § 1º O requerente ficará autorizado, após a assinatura do termo de 
cooperação, a instalar o equipamento.

  § 2º O termo de cooperação terá prazo máximo de 3 (três) anos.

 CAPÍTULO III
  DAS OBRIGAÇÕES DO PERMISSIONÁRIO
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  Art. 11. O detentor da permissão de uso para colocação temporária de 
mesas e cadeiras instalação, manutenção e remoção do parklet será o 
único responsável pela realização dos serviços descritos no respectivo 
termo de cooperação, bem como por quaisquer danos eventualmente 
causados.

  Parágrafo único. Os custos financeiros referentes a colocação temporá-
ria de mesas e cadeiras, à instalação, manutenção e remoção do parklet 
serão de responsabilidade exclusiva do permissionário.

  Art. 12. Nos termos do disposto na Lei Municipal nº 4.584, de 28 de de-
zembro de 2007, será permitida a colocação de material para divulgação 
de mensagem indicativa de cooperação em cada parklet instalado.

  § 1º A placa com mensagem indicativa de cooperação deverá conter as 
informações sobre o cooperante e os dados da cooperação celebrada, 
assim consideradas, o nome do cooperante, em caso de pessoa física 
ou, em caso de pessoa jurídica, sua razão social ou nome fantasia, sen-
do admitida a referência a seus produtos, serviços e endereço eletrônico.

  § 2º O detentor da permissão de uso do parklet deve instalar em local 
visível, junto ao acesso do parklet, uma placa com dimensão mínima de 
0,20m (vinte decímetros) por 0,30m (trinta decímetros) para exposição 
da seguinte mensagem indicativa: "Este é um espaço público acessível 
a todos. É vedada, em qualquer hipótese, sua utilização exclusiva, inclu-
sive por seu mantenedor".

  Art. 13. Na hipótese de qualquer solicitação de intervenção por parte da 
Prefeitura, obras na via ou implantação de desvios de tráfego, restrição 
total ou parcial ao estacionamento no lado da via, implantação de faixa 
exclusiva de ônibus, bem como em qualquer outra hipótese de interesse 
público, o permissionário será notificado pela Prefeitura e será respon-
sável pela remoção do equipamento em até 72h (setenta e duas horas), 
com a restauração do logradouro público ao seu estado original.

  Parágrafo único. A remoção de que trata o "caput" não gera qualquer 
direito à reinstalação, realocação ou indenização ao mantenedor.
  Art. 14. Em caso de descumprimento do termo de cooperação, o per-
missionário será notificado para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, com-
provar a regularização dos serviços, sob pena de rescisão.

  Art. 15. A revogação do termo de cooperação poderá ser determinada 
em razão da inobservância das condições de manutenção previstas no 
termo de cooperação ou presentes quaisquer outras razões de interesse 
público.

  Art. 16. O abandono, a desistência ou o descumprimento do termo de 
cooperação não dispensa a obrigação de remoção e restauração do lo-
gradouro público ao seu estado original.

 CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS

  Art. 17.Fazem parte integrante do presente Decreto os Anexos I e II, 
contendo as respectivas minutas do Termo de Cooperação para a colo-
cação temporária de mesas e cadeiras em extensões a serem implanta-
das em vias de circulação públicas e o Anexo III, contendo as diretrizes 
técnicas necessárias à instalação e manutenção de parklets no Municí-
pio de Americana.

  Art. 18.Caberá a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, 
através dos Fiscais de Posturas, a fiscalização do cumprimento das dis-
posições do presente Decreto. 

  Art. 19.Os casos omissos serão decididos diretamente pelo Gabinete 
do Prefeito, ouvidas a Unidade de Transportes e Sistema Viário da Se-
cretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e a Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Econômico, ou outro órgão ou entidade pública ou 
privada, no âmbito de suas respectivas atribuições.

    Art. 20.Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revo-
gadas as disposições em contrário.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 24 de janeiro de 2023.

   Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.

   Francisco Antonio Sardelli
   Prefeito Municipal

   José Eduardo da Cruz Rodrigues Flores
   Secretário Adjunto de Administração

         Hugo Stefano Troly
   Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

  DECRETO Nº 13.172, DE 24 DE JANEIRO DE 2023.

  ANEXO I

  TERMO DE COOPERAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE EXTENSÃO 
TEMPORÁRIA NA 

  CALÇADA OU PASSEIO PÚBLICO

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES:

  MUNICÍPIO DE AMERICANA, pessoa jurídica de direito público, devi-
damente inscrito no inscrito no CNPJ sob nº 45.781.176/0001-66, com 
paço localizado na Avenida Brasil n.º 85, Centro, nesta cidade, neste ato 
representado pelo Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, 
Sr. Rafael de Barros Simões Coelho, brasileiro, casado, portador do RG 
nº 30.386.085-6 e CPF/MF nº 286.609.968-01, em razão da delegação 
de poderes contida no Decreto Municipal nº 12.918, de 14 de fevereiro 
de 2022, doravante denominado simplesmente como COOPERANTE, e 
de outro lado, ___________________________________ denominada 
COOPERADA (qualificação completa), resolvem firmar o presente TER-
MO DE COOPERAÇÃO COM ENCARGOS PARA IMPLANTAÇÃO DE 
EXTENSÃO TEMPORÁRIA NA CALÇADA OU NO PASSEIO PÚBLI-
CO, nos termos da Lei nº 6.620, de 31 de março de 2022, alterada pela 
Lei nº 6.701, de 1º de dezembro de 2022, e no Decreto Municipal nº 
________ /2023, bem como, do protocolo administrativo digital PMA nº 
______ / _____ , em atendimento à legislação vigente:

CLÁUSULA PRIMEIRA

DO OBJETO

  1.1. Constitui objeto do presente instrumento a cooperação com encar-
gos para a implantação de extensão temporária na calçada ou passeio 
público, na ________________________(discriminar local), da Lei nº 
6.620, de 31 de março de 2022, alterada pela Lei nº 6.701, de 1º de 
dezembro de 2022, e no Decreto Municipal nº ________ /2023.

  1.2. Para fins deste termo, considera-se extensão temporária o uso da 
calçada ou passeio público, para a colocação de mesas e cadeiras a fim 
de ampliar a área de atendimento do estabelecimento.

  1.3. Os encargos da presente cooperação referem-se à obrigação da 
COOPERADA em instalar, dar manutenção e ao final da cooperação, 
restituir os bens públicos em perfeito estado.

  1.4. Por manutenção entende-se, inclusive, a limpeza diária do equipa-
mento e suas instalações.

CLÁUSULA SEGUNDA

DA COOPERAÇÃO

  2.1. Para cumprimento do presente termo, fica a COOPERADA obriga-
da a cumprir as obrigações constantes da Lei nº 6.620, de 31 de março 
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de 2022, alterada pela Lei nº 6.701, de 1º de dezembro de 2022, e do 
Decreto Municipal nº ________ /2023, e em especial:

  2.1.1. Manter a extensão temporária, assim como os elementos neles 
instalados, plenamente acessíveis ao público, vedada, em qualquer hi-
pótese, a utilização exclusiva de quem quer que seja;

  2.1.2. Seguir rigorosamente o projeto apresentado e aprovado pela Pre-
feitura para a implantação da extensão temporária, comunicando pre-
viamente a cooperante em caso da necessidade de qualquer alteração;

  2.1.3. A disposição da ampliação da área de atendimento deverá res-
peitar a largura mínima de 1,20m (um metro e vinte centímetros), de 
faixa livre no passeio público, a fim de garantir a circulação de pedestres;

  2.1.4. Realizar sinalizações que facilitem o controle da mobilidade dos 
clientes sempre que necessário;

  2.1.5. Deverá estar devidamente sinalizada, inclusive com elementos 
refletivos;

  2.1.6. As condições de drenagem e de segurança do local de instalação 
deverão ser preservadas;

  2.1.7. A extensão temporária não poderá ultrapassar a largura do es-
tabelecimento.

  2.1.8. Em decorrência do presente termo de cooperação, a COOPERA-
DA 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$ ... (...), 
cujo recolhimento deverá ser efetuado até o dia 25 (vinte e cinco) do mês 
subsequente ao de referência.

  2.1.9. O preço público em questão será: 

  I - reajustado de acordo com a legislação municipal vigente;

 II - devido até a data de revogação do presente termo de cooperação.

CLÁUSULA TERCEIRA

DA REMOÇÃO

  3.1. Na hipótese de qualquer solicitação de intervenção por parte da 
Prefeitura, obras na via ou implantação de desvios de tráfego, restrição 
total ou parcial ao estacionamento no lado da via, implantação de faixa 
exclusiva de ônibus, bem como em qualquer outra hipótese de interesse 
público, o mantenedor será notificado pela Prefeitura e será responsável 
pela remoção do equipamento em até 72h (setenta e duas horas), com a 
restauração do logradouro público ao seu estado original.

  3.1.1. A remoção de que trata o "caput" não gera qualquer direito à 
reinstalação, realocação ou indenização à COOPERADA.

  3.1.2. Ao ser removida a extensão temporária a COOPERADA deverá 
garantir a restituição do espaço público em pleno estado de conserva-
ção.

  3.1.3. No caso de descumprimento do prazo fixado no caput do presen-
te artigo, a Prefeitura realizará a remoção dos equipamentos e o custo 
dos serviços será devidamente atribuído à COOPERADA.

CLÁUSULA QUARTA

DOS PRAZOS

  4.1. A presente cooperação terá o prazo máximo de 03 (três) anos, des-
de que rigorosamente respeitadas as disposições contidas no Decreto 
______/ _______e demais dispositivos legais.

CLÁUSULA QUINTA

DAS PENALIDADES PREVISTAS NA LEI Nº 6.620, DE 31 DE MARÇO 
DE 2022, ALTERADA PELA LEI Nº 6.701, DE 1º DE DEZEMBRO DE 
2022.

  5.1. Por falta de sinalização:

  5.1.1. O valor correspondente a 10 (dez) UFESPs (Unidades Fiscais do 
Estado de São Paulo).

 5.2. Por impedimento de uso de vagas de estacionamento de veículos: 

  5.2.1. O valor correspondente a 10 (dez) UFESPs (Unidades Fiscais do 
Estado de São Paulo).

  5.3. Por qualquer outro tipo de infração ao estabelecido na Lei n.º 6.620, 
de 31 de março de 2022, alterada pela Lei nº 6.701, de 1º de dezembro 
de 2022: o valor correspondente a 20 (vinte) UFESPs (Unidades Fiscais 
do Estado de São Paulo).

  5.4. Pela execução de serviços ou obras para a instalação sem a devida 
permissão ou em desacordo com o projeto (layout) aprovado:

  5.4.1. O valor correspondente a 1 (uma) UFESP (Unidade Fiscal do 
Estado de São Paulo) por m² (metro quadrado), sendo no mínimo de 50 
(cinquenta) UFESPs (Unidade Fiscais do Estado de São Paulo), 

  5.5. Pelo não cumprimento de intimação recebida:

  5.5.1. O valor correspondente a 100 (cem) UFESPs (Unidades Fiscais 
do Estado de São Paulo), 

CLÁUSULA SEXTA

DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO

  6.1. Em caso de descumprimento do termo de cooperação, a COOPE-
RADA será notificada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularizar a 
situação, sob pena de rescisão.

  6.2. A rescisão do termo de cooperação poderá ser determinada em 
razão da inobservância das condições de manutenção previstas no ter-
mo de cooperação ou presentes quaisquer outras razões de interesse 
público.

  6.3. O abandono, a desistência ou o descumprimento do termo de co-
operação não dispensa a obrigação de remoção e restauração do logra-
douro público ao seu estado original.

  6.4. A COOPERAÇÃO poderá ser revogada a qualquer tempo, a juízo 
da Administração, tendo em vista o interesse público, sem que assista ao 
interessado qualquer direito a indenizações.

CLÁUSULA SÉTIMA

DO FORO

  7.1. Elegem as partes, para dirimir questões oriundas do presente ins-
trumento, não resolvidas administrativamente, o foro da Cidade e Ame-
ricana, Estado de São Paulo, com exceção de qualquer outro por mais 
privilegiado que seja.
  8. Estando as partes, assim justas e acordadas, assinam o presente 
instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, com único efeito, 
na presença das 02 (duas) testemunhas abaixo identificadas.

  Prefeitura Municipal de Americana, ______/_______/           __________

  __________________________________________
RAFAEL DE BARROS SIMÕES COELHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
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  __________________________________________
COOPERADA:
NOME / RAZÃO SOCIAL:
CPF / CNPJ

  TESTEMUNHAS:
  1) ________________________   
  NOME:   
  RG nº:
  CPF/MF nº: 

  2) ________________________   
  NOME:   
  RG nº:
  CPF/MF nº: 

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 24 de janeiro de 2023.

   Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.

   Francisco Antonio Sardelli
   Prefeito Municipal

             José Eduardo da Cruz Rodrigues Flores
   Secretário Adjunto de Administração

         Hugo Stefano Troly
   Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

  DECRETO Nº 13.172, DE 24 DE JANEIRO DE 2023.

Anexo II

  TERMO DE COOPERAÇÃO PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E 
REMOÇÃO DO PARKLET

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES:

  MUNICÍPIO DE AMERICANA, pessoa jurídica de direito público, devi-
damente inscrito no inscrito no CNPJ sob nº 45.781.176/0001-66, com 
paço localizado na Avenida Brasil n.º 85, Centro, nesta cidade, neste ato 
representado pelo Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, 
Sr. Rafael de Barros Simões Coelho, brasileiro, casado, portador do RG 
nº 30.386.085-6 e CPF/MF nº 286.609.968-01, em razão da delegação 
de poderes contida no Decreto Municipal nº 12.918, de 14 de fevereiro 
de 2022, doravante denominado simplesmente como COOPERANTE, e 
de outro lado, ___________________________________ denominada 
COOPERADA (qualificação completa), resolvem firmar o presente TER-
MO DE COOPERAÇÃO COM ENCARGOS PARA INSTALAÇÃO, MA-
NUTENÇÃO E REMOÇÃO DE PARKLET, nos termos da Lei nº 6.620, 
de 31 de março de 2022, alterada pela Lei nº 6.701, de 1º de dezembro 
de 2022, e no Decreto Municipal nº ________ /2023, bem como, do pro-
tocolo administrativo digital PMA nº ______/_____, em atendimento à 
legislação vigente:

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

  1.1. Constitui objeto do presente instrumento a cooperação com 
encargos para instalação, manutenção e remoção de parklet, na 
________________________(discriminar local), nos termos do Decreto 
Municipal nº ________/______.

  1.2. Para fins deste termo, considera-se parklet a ampliação do pas-
seio público, realizada por meio da implantação de plataforma sobre a 
área antes ocupada pelo leito carroçável da via pública, equipada com 
bancos, floreiras, mesas e cadeiras, aparelhos de exercícios físicos, pa-
raciclos ou outros elementos de mobiliário desde que totalmente fixados 
na plataforma, com função de recreação ou de manifestações artísticas.

  1.3. Os encargos da presente cooperação referem-se à obrigação da 
COOPERADA em instalar, dar manutenção e ao final da cooperação, 
remover o parklet, restituindo os bens públicos em perfeito estado.

  1.3.1. Por manutenção entende-se, inclusive, a limpeza diária do equi-
pamento e suas instalações.

CLÁUSULA SEGUNDA
DA COOPERAÇÃO

  2.1. Para cumprimento do presente termo, fica a COOPERADA obrigada 
a cumprir as obrigações constantes no Decreto Municipal nº ________/ 
________, em especial:

  2.1.1. Manter o parklet, assim como os elementos neles instalados, 
plenamente acessíveis ao público, vedada, em qualquer hipótese, a uti-
lização exclusiva de quem quer que seja;

  2.1.2. Seguir rigorosamente o projeto apresentado e aprovado pela 
Prefeitura para a instalação e manutenção do Parklet, comunicando pre-
viamente a cooperante em caso da necessidade de qualquer alteração;

  2.1.3. A instalação não poderá ocupar espaço superior a 2,20m (dois 
metros e vinte centímetros) de largura, contados a partir do alinhamento 
das guias, por 10m (dez metros) de comprimento em vagas paralelas ao 
alinhamento da calçada, ou de 4,40m (quatro metros e quarenta cen-
tímetros) de largura por 5m (cinco metros) de comprimento em vagas 
perpendiculares ou a 45º (quarenta e cinco graus) do alinhamento;

  2.1.4. A instalação não poderá ter qualquer tipo de fixação no solo maior 
que 12cm (doze centímetros) ou provocar qualquer tipo de dano ou alte-
ração no pavimento que não possa ser reparada pelo responsável pela 
instalação do parklet;

  2.1.5. A instalação só poderá ocorrer em local antes destinado ao esta-
cionamento de veículos, sendo vedada em locais onde haja faixa exclu-
siva de ônibus, ciclovias ou ciclofaixas;

  2.1.6. O parklet deverá ter proteção em todas as faces voltadas para 
o leito carroçável e somente poderá ser acessado a partir do passeio 
público;

  2.1.7. O parklet deverá estar devidamente sinalizado, inclusive com 
elementos refletivos;

  2.1.8. As condições de drenagem e de segurança do local de instalação 
deverão ser preservadas;

  2.1.9. A instalação não poderá ultrapassar a largura do estabelecimen-
to.

  2.1.10. Em decorrência do presente termo de cooperação, a COO-
PERADA 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$ ... (...), cujo recolhimento deverá ser efetuado até o dia 25 (vinte e 
cinco) do mês subsequente ao de referência.

  2.1.11. O preço público em questão será: 

  I - reajustado de acordo com a legislação municipal vigente;

 II - devido até a data de revogação do presente termo de cooperação.

CLÁUSULA TERCEIRA
DA REMOÇÃO

  3.1. Na hipótese de qualquer solicitação de intervenção por parte da 
Prefeitura, obras na via ou implantação de desvios de tráfego, estrição 
total ou parcial ao estacionamento no lado da via, implantação de faixa 
exclusiva de ônibus, bem como em qualquer outra hipótese de interesse 
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público, o mantenedor será notificado pela Prefeitura e será responsável 
pela remoção do equipamento em até 72h (setenta e duas horas), com a 
restauração do logradouro público ao seu estado original.

  3.1.1. A remoção de que trata o "caput" não gera qualquer direito à 
reinstalação, realocação ou indenização à COOPERADA.

  3.1.2. Ao ser removido o Parklet a COOPERADA deverá garantir a res-
tituição do espaço público em pleno estado de conservação.

  3.1.3. No caso de descumprimento do prazo fixado no caput do presen-
te artigo, a Prefeitura realizará a remoção dos equipamentos e o custo 
dos serviços será devidamente atribuído à COOPERADA.

CLÁUSULA QUARTA
DAS PLACAS A SEREM AFIXADAS NO PARKLET

  4.1. Nos mesmos termos do disposto na Lei Municipal nº 4.584, de 
28 de dezembro de 2007, será permitida a colocação de material para 
divulgação de mensagem indicativa da cooperação em cada parklet ins-
talado.

  4.1.1. A placa com mensagem indicativa da cooperação deverá conter 
as informações sobre a COOPERADA e os dados da cooperação cele-
brada, assim consideradas, o nome do cooperante, em caso de pessoa 
física ou, em caso de pessoa jurídica, sua razão social ou nome fanta-
sia, sendo admitida a referência a seus produtos, serviços e endereço 
eletrônico.

  4.2. Além da placa indicativa da cooperação, a COOPERADA deve ins-
talar em local visível, junto ao acesso do parklet, uma placa com dimen-
são mínima de 0,20m (vinte centímetros) por 0,30m (trinta centímetros) 
para exposição da seguinte mensagem indicativa: "Este é um espaço 
público acessível a todos. É vedada, em qualquer hipótese, sua utiliza-
ção exclusiva, inclusive por seu mantenedor".

CLÁUSULA QUINTA
DOS PRAZOS

  5.1. A presente cooperação terá o prazo máximo de 03 (três) anos, des-
de que rigorosamente respeitadas as disposições contidas no Decreto 
______/ _______e demais dispositivos legais.

CLÁUSULA QUINTA
DAS PENALIDADES PREVISTAS NA LEI Nº 6.620, DE 31 DE MARÇO 
DE 2022, ALTERADA PELA LEI Nº 6.701, DE 1º DE DEZEMBRO DE 
2022.

  6.1. Por falta de sinalização:

  6.1.1. O valor correspondente a 10 (dez) UFESPs (Unidades Fiscais do 
Estado de São Paulo).

 6.2. Por impedimento de uso de vagas de estacionamento de veículos: 

  6.2.1. O valor correspondente a 10 (dez) UFESPs (Unidades Fiscais do 
Estado de São Paulo).

  6.3 - Por qualquer outro tipo de infração:

  6.3.1 - O valor correspondente a 20 (vinte) UFESPs (Unidades Fiscais 
do Estado de São Paulo).

  6.4. Pela execução de serviços ou obras para a instalação sem a devida 
permissão ou em desacordo com o projeto (layout) aprovado:

  6.4.1. O valor correspondente a 1 (uma) UFESP (Unidade Fiscal do 
Estado de São Paulo) por m² (metro quadrado), sendo no mínimo de 50 
(cinquenta) UFESPs (Unidade Fiscais do Estado de São Paulo).

  6.5. Pelo não cumprimento de intimação recebida:

  6.5.1. O valor correspondente a 100 (cem) UFESPs (Unidades Fiscais 
do Estado de São Paulo). 

CLÁUSULA SÉTIMA
DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO

  7.1. Em caso de descumprimento do termo de cooperação, o coope-
rado será notificado para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularizar a 
situação, sob pena de rescisão.

  7.2. A rescisão do termo de cooperação poderá ser determinada em 
razão da inobservância das condições de manutenção previstas no ter-
mo de cooperação ou presentes quaisquer outras razões de interesse 
público.

  7.3.O abandono, a desistência ou o descumprimento do termo de coo-
peração não dispensa a obrigação de remoção e restauração do logra-
douro público ao seu estado original.

  7.4. A COOPERAÇÃO poderá ser revogada a qualquer tempo, a juízo 
da Administração, tendo em vista o interesse público, sem que assista ao 
interessado qualquer direito a indenizações.

CLÁUSULA OITAVA
DO FORO

  8.1. Elegem as partes, para dirimir questões oriundas do presente ins-
trumento, não resolvidas administrativamente, o foro da Cidade e Ame-
ricana, Estado de São Paulo, com exceção de qualquer outro por mais 
privilegiado que seja.

  9. Estando as partes, assim justas e acordadas, assinam o presente 
instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, com único efeito, 
na presença das 02 (duas) testemunhas abaixo identificadas.

  Prefeitura Municipal de Americana, ______/_______/           __________

  __________________________________________
RAFAEL DE BARROS SIMÕES COELHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
  __________________________________________
COOPERADA:
NOME / RAZÃO SOCIAL:
CPF / CNPJ

  TESTEMUNHAS:
  1) ________________________   
  NOME:   
  RG nº:
  CPF/MF nº: 
  2) ________________________   
  NOME:   
  RG nº:

CPF/MF nº: 

Prefeitura Municipal de Americana, aos 24 de janeiro de 2023.

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
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Anexo III 
Diretrizes Técnicas para Confecção e Instalação dos Parklets 

 
 

 
 
1 - A plataforma sugerida é composta de placas cimentícias, porém poderá ser confeccionada com outros 
materiais que permitam a constituição do piso elevado sustentado por estrutura metálica com apoios 
nivelantes. A escolha do piso ou revestimento deverá considerar a drenagem do local. Todo mobiliário 
deverá ser fixado na plataforma a fim de manter o caráter de espaço de uso público sugerido pela 
proposta. Junto à guia, para permitir acesso e limpeza da sarjeta, deverá ser instalada uma chapa de aço 
articulada ao perfil longitudinal interno da plataforma (como uma dobradiça). 
 
2 - O parklet deverá estar devidamente sinalizado, inclusive com elementos refletivos e conter guarda-
corpo de proteção com no mínimo 1,20m (um metro e vinte centímetros), de altura a contar do piso da 
plataforma, devendo ser instalado no entorno do equipamento de forma a impedir o acesso ao leito 
carroçável. 

 
Prefeitura Municipal de Americana, aos 24 de janeiro de 2023. 

 
 

Publicado na mesma data na 
Secretaria de Administração. 

 
 

 
 

Francisco Antonio Sardelli 
Prefeito Municipal 

 
 

José Eduardo da Cruz Rodrigues Flores 
Secretário Adjunto de Administração 

 

                          Hugo Stefano Troly 
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos 
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DECRETO Nº 13.173, DE 24 DE JANEIRO DE 2023.

"Declara de utilidade pública, para fins de instituição de servidão admi-
nistrativa e implantação de faixa de viela sanitária, as áreas 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, e;

  Considerando, por fim, o que consta do protocolo administrativo digital 
PMA nº 34.743/2020,

  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 terreno a seguir descritas, e eventuais 
benfeitorias nelas existentes, destinadas à execução de rede coletora 
de esgotos:

  - PROPRIETÁRIO: Renan Zabani.

  LOCAL: Rua Fortunato Faraone - Lote 1 - Quadra J - Loteamento Vila 
Santo Antonio - Americana/SP.

  CADASTRO: 05.0029.0105.0000.

  DESCRIÇÃO: "Inicia-se no ponto localizado no alinhamento da Rua 
Chile e segue em reta pela referida divisa numa distância de 2,00m (dois 
metros); deste deflete à direita e segue em reta divisando com lote de 
cadastro 05.0029.0199.0000 e lote 20-21 numa distância de 12,00m 
(doze metros); deste deflete à direita e segue em reta divisando com 
lote R/2 numa distância de 2,00m (dois metros); deste deflete à direita 
e segue em reta divisando com área remanescente numa distância de 
12,00m (doze metros) até o ponto inicial perfazendo uma área superficial 
de 24,00m² (vinte e quatro metros quadrados)."

  - PROPRIETÁRIO: Renan Zabani.

  LOCAL: Rua Fortunato Faraone - Lote R/2 - Quadra J - Loteamento Vila 
Santo Antonio - Americana/SP.

  CADASTRO: 05.0029.0092.0000

  DESCRIÇÃO: "Inicia-se no ponto localizado na divisa com lote 1 e se-
gue em reta pela referida divisa numa distância de 2,00m (dois metros); 
deste deflete à direita e segue em reta divisando com lote 20 - 21 numa 
distância de 5,00m (cinco metros); deste deflete à direita e segue em 
reta divisando com lote P/2 numa distância de 2,00m (dois metros); des-
te deflete à direita e segue em reta divisando com área remanescente 
numa distância de 5,00m (cinco metros) até o ponto inicial perfazendo 
uma área superficial de 10,00m² (dez metros quadrados)."

  - PROPRIETÁRIO: Leissah Adm. e Empreendimentos Imobiliários Ltda.

  LOCAL: Rua Fortunato Faraone - Lote P/2 - Quadra J - Loteamento Vila 
Santo Antonio - Americana/SP.

  CADASTRO: 05.0029.0087.0000.

  DESCRIÇÃO: "Inicia-se no ponto localizado na divisa com lote R/2 e 
segue em reta pela referida divisa numa distância de 2,00m (dois me-
tros); deste deflete à direita e segue em reta divisando com lote 20 - 21 
numa distância de 5,00m (cinco metros); deste deflete à direita e segue 
em reta divisando com lote 3 numa distância de 2,00m (dois metros); 
deste deflete à direita e segue em reta divisando com área remanescen-
te numa distância de 5,00m (cinco metros) até o ponto inicial perfazendo 
uma área superficial de 10,00m² (dez metros quadrados)."

  - PROPRIETÁRIO: Rosony Aparecida Ricetto Pegorari.

  LOCAL: Rua Fortunato Faraone - Lote 3 - Quadra J - Loteamento Vila 
Santo Antonio - Americana/SP.

  CADASTRO: 05.0029.0082.0000.

  DESCRIÇÃO: "Inicia-se no ponto localizado na divisa com lote P/2 e se-
gue em reta pela referida divisa numa distância de 2,00m (dois metros); 
deste deflete à direita e segue em reta divisando com lote 20 - 21 numa 
distância de 10,00m (dez metros); deste deflete à direita e segue em reta 
divisando com lote 4 numa distância de 2,00m (dois metros); deste de-
flete à direita e segue em reta divisando com área remanescente numa 
distância de 10,00m (dez metros) até o ponto inicial perfazendo uma 
área superficial de 20,00m² (vinte metros quadrados)."

  - PROPRIETÁRIO: Tereza Borsato Norberto.

  LOCAL: Rua Fortunato Faraone - Lote 4 - Quadra J - Loteamento Vila 
Santo Antonio - Americana/SP.

  CADASTRO: 05.0029.0072.0000.

  DESCRIÇÃO: "Inicia-se no ponto localizado na divisa com lote 3 e se-
gue em reta pela referida divisa numa distância de 2,00m (dois metros); 
deste deflete à direita e segue em reta divisando com lote 19 numa dis-
tância de 10,00m (dez metros); deste deflete à direita e segue em reta 
divisando com lote 5 numa distância de 2,00m (dois metros); deste de-
flete à direita e segue em reta divisando com área remanescente numa 
distância de 10,00m (dez metros) até o ponto inicial perfazendo uma 
área superficial de 20,00m² (vinte metros quadrados)."

  - PROPRIETÁRIO: Raimundo José Capucim.

  LOCAL: Rua Fortunato Faraone - Lote 5 - Quadra J - Loteamento Vila 
Santo Antonio - Americana/SP.

  CADASTRO: 05.0029.0062.0000.

  DESCRIÇÃO: "Inicia-se no ponto localizado na divisa com lote 4 e se-
gue em reta pela referida divisa numa distância de 2,00m (dois metros); 
deste deflete à direita e segue em reta divisando com lote 18 numa dis-
tância de 10,00m (dez metros); deste deflete à direita e segue em reta 
divisando com lote 6 numa distância de 2,00m (dois metros); deste de-
flete à direita e segue em reta divisando com área remanescente numa 
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distância de 10,00m (dez metros) até o ponto inicial perfazendo uma 
área superficial de 20,00m² (vinte metros quadrados)."

  - PROPRIETÁRIO: Geraldo Machado de Oliveira.

  LOCAL: Rua Fortunato Faraone - Lote 6 - Quadra J - Loteamento Vila 
Santo Antonio - Americana/SP.

  CADASTRO: 05.0029.0052.0000.

  DESCRIÇÃO: "Inicia-se no ponto localizado na divisa com lote 5 e se-
gue em reta pela referida divisa numa distância de 2,00m (dois metros); 
deste deflete à direita e segue em reta divisando com lote 17 numa dis-
tância de 10,00m (dez metros); deste deflete à direita e segue em reta 
divisando com lote 11 numa distância de 2,00m (dois metros); deste de-
flete à direita e segue em reta divisando com área remanescente numa 
distância de 10,00m (dez metros) até o ponto inicial perfazendo uma 
área superficial de 20,00m² (vinte metros quadrados)."

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

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

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

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

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

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

  Art. 5° Fica o Departamento de Água e Esgoto - D.A.E., 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, revoga-
das as disposições em contrário.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 24 de janeiro de 2023.

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 13.174, DE 24 DE JANEIRO DE 2023.

"Aprova o projeto de parcelamento de solo para fins de doação de área 
de uso institucional à Municipalidade, e dá outras providências."

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

  Considerando o disposto no artigo 62, inciso V, da Lei Orgânica do 
Município de Americana;

  Considerando o disposto no artigo 80, inciso II, § 5º, da Lei Municipal nº 
6.492, de 18 de dezembro de 2020, e;

  Considerando, finalmente, os elementos que integram a Análise de Pro-
jeto n° 68/2023,

  D E C R E T A :

  Art. 1º Fica aprovado o projeto de parcelamento do solo para fins de 
doação de área de uso institucional à Municipalidade, requerida por Luiz 
Carlos de Araújo, referente ao imóvel localizado na Estrada Luiz Renato 
do Nascimento - Gleba 2 - Remanescente 01 - Bom Recreio, nesta ci-
dade, cadastrada sob n° 11.1025.0038.0000, conforme planta aprovada 
sob n° 100.698, de 16 de janeiro de 2023, que passa a ser assim iden-
tificada:

  I - área de 2.802,75 metros quadrados, a ser doada ao Município, des-
tinada a uso institucional, denominada como "Área Institucional 2", com 
a seguinte descrição: 

  - "Inicia-se no ponto localizado na divisa da Gleba 01 e Área de Sis-
tema Viário 02; deste segue em reta pelo alinhamento da citada Área 
de Sistema Viário 02 numa distância de 11,12 metros; deste deflete le-
vemente à esquerda e segue em reta numa distância de 15,31 metros, 
confrontando com a Área de Sistema Viário 2; deste deflete à direita e 
segue em reta com rumo NW 72°12'15" numa distância de 17,84 metros, 
confrontando com a Gleba 01, até o ponto 2C; deste deflete à esquerda 
e segue em reta com rumo SW 11°48'49" numa distância de 8,78 me-
tros, confrontando com a Gleba 01; deste segue à direita pela Área de 
Sistema Viário 01 em curva raio 60,00 metros numa distância de 25,43 
metros; deste deflete levemente à direita em linha reta numa distância de 
86,79 metros confrontando com Sistema Viário 01; deste deflete à direita 
com rumo 22°53'46" NE numa distância de 3,13 metros até o ponto 4D 
confrontando com a Gleba 3; deste segue em curva raio 500,00m numa 
distância de 24,70 metros até o ponto 4C confrontando com a Gleba 
3; deste deflete levemente à esquerda com rumo 72°12'15" SE numa 
distância de 24,70 metros até o ponto 4B confrontando com a Gleba 
3; deste deflete à esquerda com rumo 00°15'28" NE numa distância de 
18,80 metros confrontando com a Gleba 3; deste deflete à direita e se-
gue em reta numa distância de 45,12 metros confrontando com Lote 2; 
deste deflete à esquerda em curva raio 35,00 metros numa distância 
de 27,77 metros confrontando com o Lote 2; deste segue em linha reta 
numa distância de 14,06 metros confrontando com Lote 2; deste deflete 
levemente à direita numa distância de 17,27 metros confrontando com 
o Lote 2; deste deflete à direita e segue em linha reta com rumo de 
SE 03°38'19" numa distância de 25,31 metros confrontando com a Gle-
ba 1, até encontrar o ponto inicial; perfazendo uma área superficial de 
2.802,75 metros quadrados."

  Art. 2º Serão de exclusiva responsabilidade do proprietário todas as 
providências relativas à lavratura e registro da escritura pública de doa-
ção, ao Município, da área destinada ao uso institucional, conforme pre-
visto nos artigos82 e 83, da Lei Municipal nº 6.492, de 18 de dezembro 
de 2020.

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

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 24 de janeiro de 2023.

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
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DECRETO Nº 13.175, DE 24 DE JANEIRO DE 2023.

"Outorga permissão de uso para Santa Casa de Misericórdia de Chavan-
tes, e dá outras providências."

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

  Considerando o disposto no artigo 62, incisos V e VI, da Lei Orgânica 
do Município de Americana;

  Considerando os termos da Lei Municipal n° 5.087, de 1º de outubro 
de 2010; 

  Considerando os termos e disposições constantes dos Decretos Mu-
nicipais n° 8.708, de 30 de novembro de 2010, e nº 8.831, de 23 de 
fevereiro de 2011; 

  Considerando, ainda, os termos do contrato de gestão n° 001/2023, 
firmado com a Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, decorrente da 
Chamada Pública nº 006/2022 - SMS 01/2022, e

  Por fim, considerando o que consta do memorando digital PMA nº 
12.392/2022,

  D E C R E T A :

  Art. 1º Fica outorgada à Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, per-
missão de uso dos bens imóveis descritos no Anexo I, e móveis descritos 
no Anexo II, deste Decreto.

 Parágrafo único. A permissão de uso de que trata este Decreto é outor-
gada a título precário e tem sua vigência vinculada ao contrato de gestão 
firmado entre a outorgante e a outorgada. 

  Art. 2º A permissionária deverá observar no uso dos bens outorgados 
todas as previsões pertinentes em normas federais, estaduais e muni-
cipais que versem sobre a prestação de serviços de saúde privados e 
públicos. 

  § 1° Além das obrigações fixadas no caput, são obrigações da permis-
sionária:

  I - Zelar pela integralidade dos bens outorgados e pela sua manuten-
ção, respondendo integral e exclusivamente por qualquer dano causado 
aos bens ou a terceiros.

  II - Devolver os bens outorgados à Administração Municipal no estado 
em que foram disponibilizados, considerando o desgaste natural pelo 
transcurso do tempo e do uso correto. 

  § 2° Caberá exclusivamente à permissionária suportar os danos pesso-
ais, morais ou patrimoniais causados aos bens outorgados. 

  Art. 3º No caso de revogação da permissão a permissionária entregará 
os bens, independentemente de qualquer formalidade, não lhe assistin-

do qualquer direito a indenização de qualquer espécie. 

  Art. 4º A correta utilização dos bens outorgados pela permissionária 
será fiscalizada pela Prefeitura Municipal de Americana, através da Se-
cretaria Municipal de Saúde, ficando desde já prevista a revogação da 
outorga no caso de mau uso por parte da outorgada. 

  Art. 5º É vedado à outorgada transferir o direito concedido no artigo 1º 
do presente Decreto, salvo se autorizada pela Prefeitura Municipal de 
Americana.

  Art. 6ºEste Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 24 de janeiro de 2023.

   Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.

Francisco Antonio Sardelli
   Prefeito Municipal

             José Eduardo da Cruz Rodrigues Flores
   Secretário Adjunto de Administração

         Hugo Stefano Troly

   Secretário Municipal de Negócios Jurídicos   

  DECRETO Nº 13.175, DE 24 DE JANEIRO DE 2023.

  ANEXO I

  BENS IMÓVEIS.

  1. Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi / Unacon.
  Local: Avenida Nossa Senhora de Fátima, nº 1.605 - Jardim Nossa 
Senhora de Fátima - Americana/SP;
  Cadastro: 08.0114.0939.0000.

  2. UPA São José.
  Local: Avenida de Cillo, n° 2.310 - Loteamento São José - Americana/
SP; 
  Cadastro: 27 0028 0292 0000. 

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 24 de janeiro de 2023.

OBS: O anexo II do presente decreto , estará disponível para consulta no 
site da prefeitura e na Secretaria de Administração.

Publicado na mesma data na 
Secretaria de Administração

JOSÉ EDUARDO DA CRUZ 
RODRIGUES FLORES

SECRETÁRIO ADJUNTO DE 
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FRANCISCO ANTONIO 
SARDELLI 
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SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

NEGÓCIOS JURÍDICOS
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DECRETO Nº 13.176, DE 24 DE JANEIRO DE 2023.

"Revoga o Decreto nº 12.837, de 16 de novembro de 2021, que: "Aprova 
o plano de destacamento de gleba de propriedade de Quartzo Adminis-
tradora de Imóveis Ltda., e dá outras providências"."

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

  Considerando o disposto no artigo 62, inciso V, da Lei Orgânica do 
Município;

  Considerando o que consta da Análise de Projeto digital nº 2.695/2021,

  D E C R E T A :

  Art. 1º - Fica revogado o Decreto nº 12.837, de 16 de novembro de 
2021.

  Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 24 de janeiro de 2023.

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 13.177, DE 25 DE JANEIRO DE 2023.

"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. 2º, 6º, 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, e;

  Considerando, por fim, o que consta do protocolo digital PMA nº 
73.165/2022,

  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 terreno a seguir descritas, e eventuais 
benfeitorias nelas existentes, destinadas à execução de rede coletora 
de esgotos:

  - Proprietário: Luiz Antonio Bellini.
  Local: Rua Silvino Bonassi - Lote 4-B - Quadra VV - Loteamento Nova 
Americana - Americana/SP.
  Cadastro: 04.0072.0097.0000.

  Descrição: "Inicia-se no ponto localizado no alinhamento da Rua Silvino 
Bonassi onde faz divisa com lote 3 e segue em reta pela referida divisa 
numa distância de 16,61 m (dezesseis metros e sessenta e um centí-

metros); deste deflete à direita e segue em reta divisando com lote 4-A 
numa distância de 1,50 m (um metro e cinquenta centímetros); deste de-
flete à direita e segue em reta divisando com área remanescente numa 
distância de 16,80 m (dezesseis metros e oitenta centímetros); deste de-
flete à direita e segue em reta pelo alinhamento da Rua Silvino Bonassi 
numa distância de 1,51 m (um metro e cinquenta e um centímetros) até 
o ponto inicial perfazendo uma área superficial de 25,05 m² (vinte e cinco 
metros quadrados e cinco centímetros quadrados)."

  - Proprietário: Alexandre de Oliveira Gonçalves.
  Local: Rua Vicente Sacilotto - Lote 4A - Quadra VV - Loteamento Nova-
Americana - Americana/SP.
  Cadastro: 04.0072.0214.0000.

  Descrição: "Inicia-se no ponto localizado na divisa com lote 3 e segue 
em reta pela referida divisa numa distância de 1,50m (um metro e cin-
quenta centímetros); deste deflete à direita e segue em reta divisando 
com área remanescente numa distância de 1,50m (um metro e cinquen-
ta centímetros); deste deflete à direita e segue em reta divisando com 
área remanescente numa distância de 1,50m (um metro e cinquenta 
centímetros); deste deflete à direita e segue em reta divisando com lote 
4B numa distância de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros) até 
o ponto inicial perfazendo uma área superficial de 2,25m² (dois metros 
quadrados e vinte e cinco centímetros quadrados)."

  Art. 2º Fica assegurado à Municipalidade, em especial ao Departamen-
to de Água e Esgoto - DAE, 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. 3º 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. 4º 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. 5º Fica o Departamento de Água e Esgoto - DAE, 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, revoga-
das as disposições em contrário.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 25 de janeiro de 2023.

Publicado na mesma data na 
Secretaria de Administração
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RODRIGUES FLORES
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FRANCISCO ANTONIO 
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PREFEITO MUNICIPAL
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NEGÓCIOS JURÍDICOS
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DECRETO Nº 13.178, DE 25 DE JANEIRO DE 2023.

"Regulamenta a Lei nº 4.596, de 31 de janeiro de 2008, que concede 
a isenção do IPTU incidente sobre os imóveis cedidos ou locados aos 
templos religiosos e entidades assistenciais, e dá outras providências."

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 o disposto no parágrafo 1º-A do artigo 156 da Constitui-
ção Federal;

  Considerando as disposições da Lei Municipal nº 4.596, de 31 de ja-
neiro de 2008; 

  Considerando, finalmente, os elementos do constantes do Memorando 
Digital 3.792/2022,

  D E C R E T A :

  Art. 1º Os imóveis comprovadamente cedidos ou locados aos templos 
religiosos e às entidades assistenciais podem ser isentos do pagamen-
to de IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano, enquanto perdurar a 
cessão ou locação e forem cumpridos os comandos da Lei nº 4.596, de 
2008, e do artigo 2º da Lei nº 5.218, de 2011, e deste decreto.

  § 1º A isenção atinge somente os imóveis cedidos ou locados para o 
exercício das finalidades essenciais e estatutárias da entidade.

  § 2º A isenção não dispensa a obrigatoriedade das entidades cumpri-
rem as obrigações e responsabilidades tributárias previstas na legisla-
ção municipal, bem como o disposto no artigo 14 do Código Tributário 
Nacional.

  § 3º Em caráter excepcional as entidades poderão se valer da inscrição 
municipal em outro local neste Município, nos casos em que as altera-
ções cadastrais estejam em andamento e não foram finalizadas.

  Art. 2º Os requerimentos de isenção deverão ser dirigidos à Secretaria 
de Fazenda especificando adequadamente a identificação da entidade 
interessada e do signatário do pedido, o endereço e o número do cadas-
tro do imóvel.

  § 1º O requerimento deverá ser instruído com cópias dos seguintes 
documentos:

  I - Estatuto Social da entidade e Ata de eleição da diretoria;

  II - Instrumento particular de locação ou cessão do imóvel para a en-
tidade;

  III - Instrumento de procuração, em caso de petição realizada por pro-
curador;

  IV - Balanço patrimonial e demonstração de resultados dos dois exercí-
cios anteriores ao pedido;

  V - Comprovante de regularidade com o Município, em especial quanto 

à retenção na fonte e/ou recolhimento do Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza na qualidade de responsável tributário.

  § 2º Para solicitar a isenção instrumento particular deverá indicar ex-
pressamente que a entidade assume o ônus pelo pagamento do IPTU.

  Art. 3º O requerimento de isenção deverá ser protocolizado no exercício 
a que se referir o lançamento.

  § 1º A isenção não é automática e depende de requerimento formaliza-
do a cada exercício.

  § 2º Os pedidos de isenção formulados fora do exercício poderão ser 
indeferidos, em caso de eventual ausência de previsão orçamentária 
para a renúncia.

  Art. 4º Os pedidos devem ser formulados anualmente, a fim de compro-
var o ônus pelo pagamento do tributo assumido contratualmente pelas 
entidades tratadas neste Decreto, ainda que beneficiadas pelo parágrafo 
1º-A do artigo 156 da Constituição Federal.

  Art. 5º Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 25 de janeiro de 2023.

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 13.179, DE 25 DE JANEIRO DE 2023.

"Dispõe sobre a composição do Conselho Municipal de Acompanha-
mento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - 
CACS-FUNDEB, e dá outras providências."

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

  Considerando o disposto na Lei nº 6.514 de 26 de maio de 2021;

  Considerando o que consta do Memorando digital PMA nº 533/2023,

  D E C R E T A :

  Art. 1º O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social 
do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação - CACS-FUNDEB, instituído 
pela Lei n° 6.514, de 26 de maio de 2021, será composto pelos seguintes 
membros:

  I - representantes do Poder Executivo Municipal, dos quais pelo menos 
1 (um) da Secretaria Municipal de Educação ou órgão equivalente:

  - Titular: Eliana Cristina Arcaro Baird;
  Suplente: Graciete Pereira da Silva;
  - Titular: Kelly Patrícia Bachin;
  Suplente: Pedro Feltrin Nali;

  II - representantes dos professores da educação básica pública:
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  - Titular: Jacqueline Espinosa da Silva;
  Suplente: Márcia Maria de Santi Funes;

  III - representantes dos diretores das escolas básicas públicas:

  - Titular: Roseli Aparecida Galete Gomes;
  Suplente: Sandra Guimarães Lopes;

  IV - representantes dos servidores técnico-administrativos das escolas 
básicas públicas:

  - Titular: Valdirene Stenico Morato;
  Suplente: Adriana Turquiai Gonçalves;

  V - representantes do Conselho Tutelar:

  - Titular: Osmar Gonçalo Périco;
  Suplente: Jair Calixto de Sena;

  VI - representantes do Conselho Municipal de Educação:

  - Titular: Maria Aparecida Antoniassi Beraldo;
  Suplente: Tatiana Rodeli Pereira da Silva;

  VII - representantes dos pais de alunos da educação básica pública:

  - Titular: Andrew Henrique da Silva Pedro Barbosa;
  Suplente: Sabrina Brusco Carvalho;
  - Titular: Gabriel de Pontes;
  Suplente: Luana Cristina de Oliveira Pereira;

  VIII - representantes dos estudantes da educação básica pública, um 
dos quais indicado pela entidade dos estudantes secundaristas:

  - Titular: Juvenal Pereira Lopes;
  Suplente: Maria das Graças Melo;
  - Titular: Cícero Cipriano Barbosa;
  Suplente: Ailton Domingues da Costa;

  IX - representantes de Organizações da Sociedade Civil

  - Titular: Bianca Vanessa Cordasso Ferraz Alves;
  Suplente: Luiz Carlos Claret Rosa;
  - Titular: .................................................................................................
.....;
  Suplente: ................................................................................................
.....

  Art. 2º Os membros exercerão mandato de 4 (quatro) anos. 

  Art. 3º Os serviços serão prestados a título gratuito e considerados de 
relevante interesse social.

  Art. 4º Ficam revogados os Decretos n° 12.713, de 22 de junho de 2021 
e n° 12.746, de 20 de julho de 2021. 

  Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagin-
do seus efeitos a 1º. de janeiro de 2023. 

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 25 de janeiro de 2023.

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 13.180, DE 26 DE JANEIRO DE 2023.

  "Estabelece os percentuais de acréscimo na remuneração referentes 
ao Plano de Carreira do Magistério Público Municipal, para o exercício 
de 2019."

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

  Considerando o disposto na Lei n° 4.053, de 1° de julho de 2004, com 
as alterações conferidas pela Lei n° 4.668, de 4 de julho de 2008; 

  Considerando o que consta do procedimento administrativo PMA nº 
96.605/2019,

  D E C R E T A :

  Art. 1º Fica concedido acréscimo de 1% (um por cento) sobre o salário 
base, referente à promoção na modalidade progressão normal, aos in-
tegrantes do Quadro do Magistério Público Municipal enquadrados nos 
critérios estabelecidos no artigo 7°, da Lei n° 4.053, de 1° de julho de 
2004, relacionados nos Anexos I e II, que do presente Decreto são parte 
integrante. 

 Art. 2° Fica concedido acréscimo de 1% (um por cento), 8% (oito por 
cento) ou 15% (quinze por cento), não cumulativos, sobre o salário base, 
referente à promoção na modalidade progressão intensiva, aos servi-
dores que tenham completado 3 (três) anos de efetivo exercício, inte-
grantes do Quadro do Magistério Público Municipal, enquadrados nos 
critérios estabelecidos no artigo 8°, da Lei n° 4.053, de 1° de julho de 
2004, relacionados nos Anexos III e IV, que do presente Decreto são 
parte integrante.

  Art. 3° Fica assegurado aos servidores integrantes do Quadro do Ma-
gistério Público Municipal, que preencham os requisitos legais da pro-
gressão normal e da progressão intensiva, a promoção simultânea pe-
las duas modalidades, desde que não estejam no gozo de licença para 
qualificação profissional prevista no artigo 11, da Lei n° 4.053, de 1° de 
julho de 2004.

  Art. 4° Fica concedido, aos servidores integrantes do Quadro do Ma-
gistério Público Municipal que tenham preenchido os requisitos do § 2°, 
do artigo 8°, da Lei n° 4.053, de 1° de julho de 2004, o acréscimo de 
10% (dez por cento) de nível universitário, calculados sobre o salário 
base, relacionados nos Anexos V e VI, que do presente Decreto são 
parte integrante. 

  Art. 5º Fica suspenso, até o trânsito em julgado, o pagamento do acrés-
cimo de que trata o plano de carreira do Magistério Público Municipal, 
aos servidores que ingressaram com ação judicial.

  Art. 6º O pagamento do acréscimo de que trata o presente aos servido-
res exonerados fica condicionado à apresentação de requerimento ad-
ministrativo próprio e respectivo acolhimento pela Comissão de Gestão 
do Plano de Carreira.

  Art. 7° Eventuais questionamentos e recursos deverão ser apresenta-
dos à Comissão de Gestão do Plano de Carreira do Magistério Público 
Municipal, no período de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste 
Decreto, sob pena de preclusão.

  Art. 8° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroa-
gindo seus efeitos a 1° de abril de 2019.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 26 de janeiro de 2023.

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
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DECRETO Nº 13.180, DE 26 DE JANEIRO DE 2023. 
 

ANEXO I 
Relação dos Servidores da Educação Infantil 

PROGRESSÃO NORMAL 
        

Matrícula Nome 
Progressão 

Normal 
2019 

Observações 2019 

2865 Vera Lucia Delfaque Firmino 1% 

PN: deixa de receber 1%, passa a receber 2%, 
com ação retroativa a abril de 2018. 
Em abril de 2019, deixa de receber 2%, passa a 
receber 3%. 

3046 Ivani Possobon Rodrigues da Silva 1% PN: passa a receber 1% 
3941 Silvia Regina Moretto da Silva 1% PN: deixa de receber 7%, passa a receber 8%. 
3944 Aparecida Sanches Sueyoshi 1% PN: deixa de receber 9%, passa a receber 10%. 
4164 Ruth de Lourdes Capana de Carvalho 1% PN: deixa de receber 4%, passa a receber 5%. 
4276 Maria do Carmo Justi Fukamatsu 1% PN: deixa de receber 11%, passa a receber 12%. 
4518 Arminda Matias Suzigan 1% PN: deixa de receber 10%, passa a receber 11%. 
4536 Katía Cristina Cazagrande 1% PN: deixa de receber 8%, passa a receber 9%. 
4735 Silmara dos Reis Boraschi Canciani 1% PN: deixa de receber 9%, passa a receber 10%. 
4811 Sandra Aparecida Bonganhi Juliato 1% PN: deixa de receber 11%, passa a receber 12%. 
5128 Roseli Mota Martins 1% PN: deixa de receber 12%, passa a receber 13%. 
5132 Márcia Cristina dos Santos Bacchiega 1% PN: deixa de receber 9%, passa a receber 10%. 
5134 Tânia Iovino 1% PN: deixa de receber 10%, passa a receber 11%. 
5136 Gisele Mirandola Zoppe 1% PN: deixa de receber 9%, passa a receber 10%. 
5149 Sandra Regina Vicentini Stephanin 1% PN: deixa de receber 10%, passa a receber 11%. 
5155 Raquel Maria Millani Degane 1% PN: deixa de receber 4%, passa a receber 5%. 
5191 Ester Figueiredo dos Santos Sass 1% PN: deixa de receber 5%, passa a receber 6%. 
5200 Zélia Cristina Silva Lazaretti 1% PN: deixa de receber 12%, passa receber 13% 
5220 Susi Kelly Naves Camanini 1% PN: deixa de receber 3%, passa receber 4% 
5236 Sandra Aparecida Galdino 1% PN: deixa de receber 3%, passa receber 4% 
5237 Luciete Rodrigues Dias 1% PN: passa a receber 1% 
5242 Joelma Strapasson de Moraes 1% PN: deixa de receber 10%, passa a receber 11%. 
5271 Silvana Carla de Paula Stefani 1% PN: deixa de receber 7%, passa a receber 8%. 
5315 Márcia Regina Liasch Franca 1% PN: deixa de receber 9%, passa a receber 10%. 
5324 Sebastiana Maria do Nascimento Ferreira 1% PN: deixa de receber 5%, passa a receber 6%. 
5390 Kathleen Anderson A. Freitas 1% PN: passa a receber 1% 
5548 Marilsa Barrientos da Silva 1% PN: deixa de receber 4%, passa a receber 5%. 
5553 Maria Paula Martins Boer Fracetto 1% PN: deixa de receber 10%. Passa a receber 11% 
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5595 Cassia Cristina Galhardi Porfírio 1% PN: passa a receber 1% 
5681 Salete Cristina Pelisson da Cruz 1% PN: deixa de receber 11%, passa a receber 12% 
5684 Luciana Segatti Casorla 1% PN: deixa de receber 11%, passa a receber 12%. 
5699 Kely Cristina Ribeiro Nadin 1% PN: deixa de receber 10%, passa a receber 11% 
5766 Meire Galdino 1% PN: deixa de receber 9%, passa a receber 10% 
5767 Gislene Ap. de Godoy Ugo Baldim 1% PN: deixa de receber 1%, passa a receber 2% 
5799 Janeth Maria Evangelista 1% PN: deixa de receber 5%, passa a receber 6%. 
5803 Terezinha de Jesus Ferreira Monteoliva 1% PN: deixa de receber 8%. passa a receber 9%. 
5814 Mônica Scarpin Firmino da Silva 1% PN: deixa de receber 1%, passa a receber 2% 
5818 Dulcinéia Pereira Pires 1% PN: deixa de receber 10%, passa a receber 11%. 
5847 Elenir Fátima Zanardi 1% PN: deixa de receber 7%, passa a receber 8%. 
5849 Luciene Felix Ferreira 1% PN: deixa de receber 8%, passa a receber 9%. 
5989 Sirlane Lopez Ferraz 1% PN: deixa de receber 10%, passa a receber 11%. 
6107 Nelly Jany Ardito Ortiz de Camargo  1% PN: deixa de receber 9%, passa a receber 10%. 
6303 Ivonete Rodrigues Leite 1% PN: deixa de receber 5%, passa a receber 6%. 
6370 Marilise Deltreggia Pantarotto 1% PN: deixa de receber 8%. passa a receber 9%. 
6416 Márcia Maria de Oliveira Ferreira 1% PN: deixa de receber 9%, passa a receber 10%. 
6438 Valdirene Batista dos Santos   1% PN: deixa de receber 12%, passa receber 13% 
6758 Maria Andreia Justi de Camargo 1% PN: deixa de receber 10%, passa a receber 11%. 
6863 Adriana Patricia Cabral Peres 1% PN: deixa de receber 4%, passa a receber 5%. 
7088 Tatiane Andrade Setin Sartori 1% PN: deixa de receber 6%, passa a receber 7%. 
7303 Maria das Graças da Silva Fonseca 1% PN: deixa de receber 7%, passa a receber 8%. 
7344 Edilene Antonia da Silva de Mattos 1% PN: deixa de receber 4%, passa a receber 5%. 
7362 Valkíria Augusto Pereira Arroyo 1% PN: deixa de receber 8%, passa a receber 9%. 
7366 Maria Aparecida Antoniassi Beraldo 1% PN: deixa de receber 12%, passa receber 13% 
7367 Solange Serran Socci Pinese 1% PN: deixa de receber 12%, passa receber 13% 
7376 Maria Inez da Silva Lasperg 1% PN: deixa de receber 7%, passa a receber 8%. 
7461 Luciana Ferreira de Lima 1% PN: deixa de receber 6%, passa a receber 7%. 
7534 Fabiana Cia Souza 1% PN: deixa de receber 12%, passa receber 13% 
7800 Angélica Alcantara da Costa Furtado 1% PN: deixa de receber 6%, passa a receber 7%. 
7814 Taís Ramos 1% PN: deixa de receber 8%. passa a receber 9%. 
7821 Milene Cristine Gobbo Barreira 1% PN: deixa de receber 11%, passa a receber 12% 
7888 Nancy de Moraes 1% PN: deixa de receber 9%, passa a receber 10%. 
8151 Roseli Ap. Soares dos Santos 1% PN: deixa de receber 9%, passa a receber 10%. 



20 Diário oficial Sábado, 28 de janeiro de 2023

 
Prefe itura Municipal de  Americana 

Estado de São Paulo 
 
 
  
    SECRETARIA DE 

              ADMINISTRAÇÃO 
 

(Decreto 13180/2023 - Página 5/16) 
 

Avenida Brasil,nº 85 – Centro – Tel. (19) 3475.9030 
CEP – 13465-901 – Americana- SP – e-mail: administracao@americana.sp.gov.br 

8256 Célia Araújo de Abreu 1% 

PN: deixa de receber 7%, passa a receber 8%, 
com ação retroativa a abril de 2018. 
Em abril de 2019, deixa de receber 8% e passa a 
receber 9%. 

8318 Márcia Dagmar Kraos Fornaziero 1% PN: deixa de receber 9%, passa a receber 10%. 

8336 Magali Aparecida Colebatti Mobilon 1% PN: deixa de receber 10%, passa a receber 11%, 
com ação retroativa a abril de 2018. 

8697 Silvia Maria Mendes de Camargo 1% PN: deixa de receber 4%, passa a receber 5%. 
8698 Roseli Aparecida Delfito Pinha 1% PN: deixa de receber 9%, passa a receber 10%. 
8912 Sandra Regina do Prado Pavani 1% PN: deixa de receber 6%, passa a receber 7%. 
9260 Renata Gislaine Ramos Baldassin 1% PN: deixa de receber 11%, passa a receber 12% 
9261 Thaís Helena Paiva 1% PN: deixa de receber 5%, passa a receber 6%. 

9274 Elen Nascimento Felippe Gomes 1% PN: deixa de receber 8%, passa a receber 9%. 
9578 Silvia Aparecida da Silva 1% PN: deixa de receber 4%, passa a receber 5%. 
9581 Cláudia Regina de Medeiros 1% PN: deixa de receber 6%, passa a receber 7%. 
9604 Claudia Elias Neves Grilo 1% PN: deixa de receber 8%, passa a receber 9%. 
9610 Valdirene Aparecida Germano Grella 1% PN: deixa de receber 8%, passa a receber 9%. 
9611 Marina Eliana Ribeiro Gritti 1% PN: deixa de receber 1%, passa a receber 2%. 
9835 Gislaine Antunes Novaes 1% PN: deixa de receber 10%, passa a receber 11%. 
9850 Francisca Felix de Souza 1% PN: deixa de receber 9%, passa a receber 10%. 
9902 Edilena Bonfim de Oliveira Pereira 1% PN: deixa de receber 5%, passa a receber 6%. 

10067 Aparecida Donizete Ceorlin Okuma 1% PN: deixa de receber 9%, passa a receber 10%. 
10266 Ketty Regiane Manzzi dos Santos 1% PN: deixa de receber 9%, passa a receber 10%. 
10271 Fabiana de Souza Costa Melo 1% PN: deixa de receber 6%, passa a receber 7%. 
10380 Fabiana Aparecida do Nascimento Lima 1% PN: deixa de receber 7%, passa a receber 8%. 
10388 Marta Aparecida Sirino 1% PN: deixa de receber 9%, passa a receber 10%. 
10692 Maria José dos Santos Barboza da Silva 1% PN: deixa de receber 8%, passa a receber 9%. 
10734 Marcia Firmino da Silva 1% PN: deixa de receber 6%, passa a receber 7%. 
10735 Micheli Belofardi 1% PN: deixa de receber 8%, passa a receber 9%. 
10742 Daniela Menegalli 1% PN: deixa de receber 6%, passa a receber 7%. 
10783 Marinalva Lima dos Santos 1% PN: deixa de receber 7%, passa a receber 8%. 
10785 Adriana Cristina Nacarato 1% PN: deixa de receber 3%, passa a receber 4%. 
10803 Cintia Marcela de Faveri Marreiros 1% PN: deixa de receber 6%, passa a receber 7%. 
10917 Talita Belisario Ganciar Giacomin 1% PN: deixa de receber 5%, passa a receber 6%. 
10940 Paula Gabriela Nazato 1% PN: deixa de receber 7%, passa a receber 8%. 
10947 Hercilia Gonçalves Dias Chagas Da Silva 1% PN: deixa de receber 1%, passa a receber 2%. 
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10949 Luzia Tomazoni Fatinatti 1% PN: deixa de receber 8%, passa a receber 9% 
10982 Valdirene Aparecida de Souza Binhardi 1% PN: deixa de receber 6%, passa a receber 7%. 
11490 Rosenilda de Fátima Santos 1% PN: deixa de receber 6%, passa a receber 7%. 
11500 Cássia Busch Molon 1% PN: deixa de receber 5%, passa a receber 6%. 
11702 Regina Pietracatelli Foster  1% PN: deixa de receber 5%, passa a receber 6%. 
11706 Fabiana Bueno de Campos Cremasco 1% PN: deixa de receber 9%, passa a receber 10%. 
12361 Elisete dos Santos 1% PN: deixa de receber 6%, passa a receber 7%. 
12430 Dario Martins Dell Agnezze 1% PN: deixa de receber 6%, passa a receber 7%. 
12478 Cleonice Alves de Lima Cardoso 1% PN: deixa de receber 8%, passa a receber 9%. 
12610 Sandra Aparecida Bragatto Beraldo 1% PN: deixa de receber 7%, passa a receber 8%. 
12720 Izileidy de Andrade Chagas 1% PN: deixa de receber 6%, passa a receber 7%. 
13028 Rosemary Lopes de Sá 1% PN: deixa de receber 6%, passa a receber 7%. 
13477 Idália Oliveira dos Santos 1% PN: deixa de receber 9%, passa a receber 10%. 
13587 Adriana da Silva Joaquim 1% PN: deixa de receber 6%, passa a receber 7%. 
13702 Daiane Roberta Teixeira 1% PN: deixa de receber 4%, passa a receber 5%. 
13937 Paula Alessandra de Oliveira Chickami 1% PN: deixa de receber 3%, passa a receber 4%. 
13942 Luciane Nazaré Fadini 1% PN: deixa de receber 9%, passa a receber 10%. 
13950 Lariely Gobetti 1% PN: deixa de receber 6%, passa a receber 7%. 
13988 Karina Ribeiro da Silva 1% PN: deixa de receber 8%, passa a receber 9%. 
14005 Andreza Aparecida Lucas Paschoaline 1% PN: Passa a receber 1% 
14051 Sonia Regazzo Porcel Zottino 1% PN: deixa de receber 5%, passa a receber 6%. 
14229 Maria Eloisa Waidemam 1% PN: deixa de receber 9%, passa a receber 10%. 
14485 Lúcia Caracanha dos Santos 1% PN: deixa de receber 4%, passa a receber 5%. 
14589 Cassia Juliana Alexandre 1% PN: deixa de receber 7%, passa a receber 8%. 
14600 Ivone Helena dos Santos Rocha 1% PN: deixa de receber 2%, passa a receber 3%. 
14605 Zitarlemes Brito da Silva Pereira 1% PN: deixa de receber 6%, passa a receber 7%. 
15129 Eliana Cristina Verrengia de Oliveira 1% PN: deixa de receber 7%, passa a receber 8%. 
15448 Alessandra Fontana 1% PN: deixa de receber 6%, passa a receber 7%. 
15915 Ilma Fatima Magalhaes Silveira de Araujo 1% PN: deixa de receber 5%, passa a receber 6%. 
15937 Giuseppina Antonia Sandroni 1% PN: deixa de receber 4%, passa a receber 5%. 
15958 Fatima Cristina Lima de Paulo 1% PN: deixa de receber 2%, passa a receber 3%. 
16136 Veronica dos Santos Silva Franca 1% PN: Passa a receber 1% 
16164 Silvia Cristina Dellagnesse 1% PN: deixa de receber 1%, passa a receber 2%. 

905625 Veridiana Totti Menuzzo 1% PN: deixa de receber 8%, passa a receber 9%. 
905946 Lucinete Almeida do Nascimento 1% PN: deixa de receber 8%, passa a receber 9%. 
906220 Girlene Florentino de Novais 1% PN: deixa de receber 5%, passa a receber 6%. 
906473 Lúcia Helena Argentão Bortolozzo 1% PN: deixa de receber 8%, passa a receber 9%. 
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906994 Graciete Pereira da Silva 1% PN: deixa de receber 9%, passa a receber 10%. 
907541 Marta da Silva Pinheiro 1% PN: deixa de receber 8%, passa a receber 9%. 
907773 Letícia Araujo Ferrão Maeda 1% PN: deixa de receber 4%, passa a receber 5%. 
908187 Cheila Cristina da Silva Pedro 1% PN: deixa de receber 10%, passa a receber 11%. 
908919 Maria de Lourdes Santachiara Caron 1% PN: Passa a receber 1% 
909254 Vanda Alves de Almeida 1% PN: deixa de receber 5%, passa a receber 6%. 
909275 Ana Paula Barbosa Rocha 1% PN: deixa de receber 2%, passa a receber 3%. 
909293 Andrea Cardoso Moraes 1% PN: deixa de receber 3%, passa a receber 4%. 
909607 Maria Aparecida Soler Parra B. Cavalcanti 1% PN: deixa de receber 6%, passa a receber 7%. 
909682 Lais Maria Gonçalves Belizário 1% PN: deixa de receber 8%, passa a receber 9%. 
909753 Vanessa Lemes Saura 1% PN: deixa de receber 1%, passa a receber 2%. 
909874 Mirian Ferreira 1% PN: deixa de receber 9%, passa a receber 10%. 
909994 Leide Cristina Pigatto 1% PN: deixa de receber 6%, passa a receber 7%. 
911141 Meire Carvalho Gavriloglou Tessarin 1% PN: deixa de receber 4%, passa a receber 5%. 
911352 Yara Máximo de Sena 1% PN: deixa de receber 6%, passa a receber 7%. 
912464 Sandra Guimarães Lopes 1% PN: deixa de receber 5%, passa a receber 6%. 
913435 Regislaine Ap. Corrêa de Santana 1% PN: deixa de receber 9%, passa a receber 10%. 
913701 Ariane Priscila de Araujo Varandas 1% PN: deixa de receber 7%, passa a receber 8%. 
913993 Patricia Sacardi Toledo de Almeida 1% PN: deixa de receber 7%, passa a receber 8%. 
914255 Cícera do Nascimento Morais Bento 1% PN: deixa de receber 7%, passa a receber 8%. 

Prefeitura Municipal de Americana, aos 26 de janeiro de 2023. 

 
 
 

Publicado na mesma data na 
Secretaria de Administração. 

 
 
 
 

 
 

Francisco Antonio Sardelli 
Prefeito Municipal 

 
 

José Eduardo da Cruz Rodrigues Flores 
Secretário Adjunto de Administração 

 

                          Hugo Stefano Troly 
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos 
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DECRETO Nº 13.180, DE 26 DE JANEIRO DE 2023. 

 
ANEXO II 

Relação dos Servidores do Ensino Fundamental 
PROGRESSÃO NORMAL 

        

Mat. Nome 
Prog. 

Normal 
2019 

Observações 2019 

4204 Débora Aparecida Marchini Bortoletto 1% PN: deixa de receber 12%, passa a receber 13%. 
4502 Vera  Lúcia  Bortoloto 1% PN: deixa de receber 9%, passa a receber 10%. 
4601 Ivete da Silva Baron 1% PN: deixa de receber 11%, passa a receber 12%. 
4740 Arlete  Aparecida Vicentin Pasqualini 1% PN: deixa de receber 12%, passa a receber 13%. 
5442 Evelene Cesare Ponce Medina 1% PN: deixa de receber 10%, passa a receber 11%. 
5447 Milton  Augusto  Guelli 1% PN: deixa de receber 6%, passa a receber 7%. 
5449 Conceição Aparecida Ventura  Mondin 1% PN: deixa de receber 12%, passa a receber 13%. 
5465 Silvana Cristina Felisbino Marques 1% PN: deixa de receber 9%, passa a receber 10%. 
5483 Maria Estela Deltrégia 1% PN: deixa de receber 6%, passa a receber 7%. 
5575 Maria da Graça Cartoni Couvre 1% PN: deixa de receber 6%, passa a receber 7%. 
5598 Marilda Ricardo 1% PN: deixa de receber 4%, passa a receber 5%. 
5634 Sonia Ramos 1% PN: deixa de receber 2%, passa a receber 3%. 
5649 Ana Paula Correa Vechini 1% PN: deixa de receber 9%, passa a receber 10%. 
5666 Elisabete Marson Salles de Andrade  1% PN: deixa de receber 5%, passa a receber 6%. 
5673 Creuza Meneghel 1% PN: deixa de receber 6%, passa a receber 7%. 
5674 Ana Amélia Anção Borges Domingues 1% PN: deixa de receber 9%, passa a receber 10%. 
5715 Maria Isabel dos Santos Prearo 1% PN: deixa de receber 10%, passa a receber 11%. 
5739 Carlos Eliton Souza Azevedo 1% PN: deixa de receber 8%, passa a receber 9%. 
5800 Rosinei Guimarães Caetano da Silva 1% PN: deixa de receber 9%, passa a receber 10%. 
5990 Márcia Aparecida Taino Patrocínio 1% PN: deixa de receber 7%, passa a receber 8%. 
6006 Nicola Aparecido Marino 1% PN: deixa de receber 3%, passa a receber 4%. 
6132 Marlene Aparecida Silva Schiavon 1% PN: deixa de receber 4%, passa a receber 5%. 
6194 Nôemia Vasti Cardozo Semenzatto 1% PN: Passa a receber 1%. 
6198 José Leite Torres Filho 1% PN: deixa de receber 6%, passa a receber 7%. 
6201 Renata Franco da Silveira Bosso 1% PN: deixa de receber 8%, passa a receber 9%. 
6271 Rosemary Terto Barutta 1% PN: deixa de receber 5%, passa a receber 6%. 
6291 Vanda Margareth Pastori 1% PN: deixa de receber 10%, passa a receber 11%. 
6295 Ivanete Mendes Borges 1% PN: deixa de receber 8%, passa a receber 9%. 
6579 Ana Maria Calefi 1% PN: deixa de receber 6%, passa a receber 7%. 
7364 Rosana Leandro Pereira de Godoi 1% PN: deixa de receber 4%, passa a receber 5%. 
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7747 Elizabeth Brito de Souza 1% PN: deixa de receber 3%, passa a receber 4%. 
7758 Gessoni Fátima  Schiavo 1% PN: deixa de receber 10%, passa a receber 11%. 
7771 Quilédia Cristina Scaranello 1% PN: deixa de receber 9%, passa a receber 10%. 
7786 Neuza Aparecida Moro Prado 1% PN: deixa de receber 13%, passa a receber 14%. 
7787 Kelly Patrícia Bachin 1% PN: deixa de receber 9%, passa a receber 10%. 
7801 Silmara Aparecida de Lima Branco 1% PN: deixa de receber 10%, passa a receber 11%. 
7964 Anna Maria De Mitri Luiz 1% PN: deixa de receber 10%, passa a receber 11%. 
7972 Cristiane Martins da Silva Vieira 1% PN: deixa de receber 6%, passa a receber 7%. 

8388 Tânia Regina Delfito Steinberg 1% 

PN: deixa de receber 7%, passa a receber 8%, 
com ação retroativa a abril de 2018. 
Em abril de 2019, deixa de receber 8% e passa a 
receber 9%. 

8392 Nilza de Fátima  Pedro 1% PN: deixa de receber 10%, passa a receber 11%. 
8438 Rosemeire Aparecida Dal Bello Franco 1% PN: deixa de receber 4%, passa a receber 5%. 

8542 Aparecida Donizete Malvassora Marques 1% PN: deixa de receber 12%, passa a receber 13%. 
8602 Luzia Martins Florêncio da Costa 1% PN: deixa de receber 4%, passa a receber 5%. 
8705 Odávia Marciano 1% PN: Passa a receber 1%. 
8713 Graciela Bueno de Oliveira 1% PN: deixa de receber 9%, passa a receber 10%. 

8811 Aída Manoela Sant'Anna 1% PN: deixa de receber 6%, passa a receber 7%, 
com ação retroativa a abril de 2018. 

8853 Maisa  Ferro  Pereira 1% PN: deixa de receber 11%, passa a receber 12%. 
8908 Maria Anália Dominici Silva 1% PN: deixa de receber 10%, passa a receber 11%. 
9002 Valdiléia Batista Fernandes 1% PN: deixa de receber 10%, passa a receber 11%. 
9239 Regina Helena Zoppi 1% PN: deixa de receber 11%, passa a receber 12%. 
9459 Rosilda Mendes de Matos 1% PN: deixa de receber 3%, passa a receber 4%. 
9460 Maria das Dores Polastre Balieiro 1% PN: deixa de receber 10%, passa a receber 11%. 
9462 Maria Aparecida da Silva Pedrina 1% PN: deixa de receber 11%, passa a receber 12%. 
9471 Angela Tereza Varotto Nicartro 1% PN: deixa de receber 9%, passa a receber 10%. 
9472 Silmara Aparecida Feijó dos Santos 1% PN: deixa de receber 7%, passa a receber 8%. 
9473 Nerly Aparecida Saad 1% PN: deixa de receber 6%, passa a receber 7%. 
9480 Tania Dell Agnezze Bortolozo 1% PN: deixa de receber 11%, passa a receber 12%. 
9494 Lucinéia de Fatima Pradal Malosso 1% PN: deixa de receber 8%, passa a receber 9%. 
9498 Rosângela Loureiro Barbosa 1% PN: deixa de receber 8%, passa a receber 9%. 
9536 Elza Aparecida Argentão 1% PN: deixa de receber 12%, passa a receber 13%. 
9597 Marcelo Pessoa Simão 1% PN: deixa de receber 6%, passa a receber 7%. 

9612 
Patrícia Cristina Morales Aranha 
Wanderley 1% PN: deixa de receber 7%, passa a receber 8%. 

9616 Silvana Aparecida Camargo 1% PN: deixa de receber 13%, passa a receber 14%. 
9618 Maria Aparecida Campache Carvalho 1% PN: deixa de receber 10%, passa a receber 11%. 
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9621 Alessandra Demarchi Azedevo Sala  1% PN: deixa de receber 9%, passa a receber 10%. 
10021 Katia Regina Nielsen Maciel 1% PN: deixa de receber 10%, passa a receber 11%. 
10088 Jair Cardoso Bonfim 1% PN: deixa de receber 7%, passa a receber 8%. 
10093 Samira Helena Lahr Tetzlaff 1% PN: deixa de receber 5%, passa a receber 6%. 
10101 Tânia de Souza Menezes dos Santos 1% PN: deixa de receber 8%, passa a receber 9%. 
10265 Simone Luiza de Almeida Silva 1% PN: deixa de receber 8%, passa a receber 9%. 
10335 Walcirlei César Siqueira 1% PN: deixa de receber 9%, passa a receber 10%. 
10344 Meire Cristina Braz Martins 1% PN: deixa de receber 10%, passa a receber 11%. 
10383 Cleusa de Souza  Pinto 1% PN: deixa de receber 11%, passa a receber 12%. 
10391 Sirlei Aparecida de Pontes Olliveira 1% PN: deixa de receber 9%, passa a receber 10%. 
10409 Helen Cristina da Silva Cruz 1% PN: deixa de receber 8%, passa a receber 9%. 
10474 Fatima aparecida Campos de Oliveira 1% PN: deixa de receber 6%, passa a receber 7%. 

10475 Márcia Regina Vilalon 1% 

PN: deixa de receber 9%, passa a receber 10%, 
com ação retroativa a abril de 2018. 
Em abril de 2019, deixa de receber 10% e passa 
receber 11%. 

10481 Fernanda Viegas de Souza Dias 1% PN: deixa de receber 6%, passa a receber 7%. 
10623 Márcia Regina Francisco 1% PN: deixa de receber 9%, passa a receber 10%. 
10752 Simone Cristina Collodini  Fonseca Silva 1% PN: deixa de receber 10%, passa a receber 11%. 
11136 Rita de Cássia Postale Campos 1% PN: deixa de receber 9%, passa a receber 10%. 
11243 Julia Amanda Falasca Pacheco de Azevedo 1% PN: deixa de receber 7%, passa a receber 8%. 

11256 Sandra Mara dos Santos Oliveira 1% PN: deixa de receber 3%, passa receber 4%, com 
ação retroativa a abril de 2018. 

11266 Pedro  Feltrin  Nali 1% PN: deixa de receber 9%, passa a receber 10%. 
11274 Amarildo José da Rocha 1% PN: deixa de receber 6%, passa a receber 7%. 
11284 Susilaine Lutgens Paro                             1% PN: deixa de receber 8%, passa a receber 9%. 
11291 Fernando Costa Alves 1% PN: deixa de receber 8%, passa a receber 9%. 
11539 Ivanete Geni de Andrade Luna 1% PN: deixa de receber 8%, passa a receber 9%. 
11542 Ariani Cristina Collos Peguim 1% PN: deixa de receber 10%, passa a receber 11%. 
11569 Gisele Cristina Vilas Boas de Camargo 1% PN: deixa de receber 7%, passa a receber 8%. 
11638 Angela Elisandra Tofaneli Camargo 1% PN: deixa de receber 6%, passa a receber 7%. 
11667 Regina Celi Gonçalves Pinto 1% PN: deixa de receber 4%, passa a receber 5%. 
11677 Carolina Mendes Barbosa Feriani  1% PN: deixa de receber 3%, passa a receber 4%. 
11727 Maristela Ramos dos Anjos 1% PN: deixa de receber 1%, passa a receber 2%. 
11734 Raquel Christiane Rocha Lima 1% PN: deixa de receber 13%, passa a receber 14%. 
11745 Tânia Mergulhão de Almeida 1% PN: Deixa de receber 7%, passa a receber 8% 
12105 Edemarcia da Silva Freitas 1% PN: deixa de receber 8%, passa a receber 9%. 
12381 Osmar Chimiti 1% PN: deixa de receber 6%, passa a receber 7%. 
12588 Maria Lívia Machado Seolin 1% PN: deixa de receber 9%, passa a receber 10%. 
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12589 Lidiane Encarnação de Almeida  1% PN: deixa de receber 8%, passa a receber 9%. 
12593 Patrícia Fabiana Marques Barbosa Brianez 1% PN: deixa de receber 9%, passa a receber 10%. 
12597 Edilma Regina Conti Scomparim 1% PN: deixa de receber 7%, passa a receber 8%. 
12615 Edilene Assumpção Nania 1% PN: deixa de receber 8%, passa a receber 9%. 
12616 Osmarina Turci 1% PN: deixa de receber 9%, passa a receber 10%. 
12619 Fatíma Salete de Oliveira Barroso Pereira 1% PN: deixa de receber 7%, passa a receber 8%. 
12623 Alex de Souza Baviera 1% PN: deixa de receber 10%, passa a receber 11%. 
12842 Mônica Gome da Silva 1% PN: deixa de receber 3%, passa a receber 4%. 
13008 Andreia Cristina Ribeiro Guidi 1% PN: deixa de receber 7%, passa a receber 8%. 
13123 Marcia Alexandrina Soares 1% PN: deixa de receber 3%, passa a receber 4%. 
13434 Elaine Cristina Vizoto Rossi 1% PN: deixa de receber 7%, passa a receber 8%. 
13757 Michele Helena Pereira da Silva 1% PN: deixa de receber 6%, passa a receber 7%. 
13767 Regiane Barbosa Aoqui Lemes 1% PN: deixa de receber 8%, passa a receber 9%. 
13772 Rosemeire Diniz Costa Neves 1% PN: deixa de receber 5%, passa a receber 6%. 
13777 Ethiene da Conceiçao Rodrigues 1% PN: deixa de receber 6%, passa a receber 7%. 
13977 Juliana de Siqueira 1% PN: deixa de receber 6%, passa a receber 7%. 
14249 Isabel Cristina Mathias dos Santos 1% PN: deixa de receber 7%, passa a receber 8%. 
14342 Gisele Cristina de Assis Pierri 1% PN: deixa de receber 6%, passa a receber 7%. 
14567 Graziela dos Santos Zafra Panhossi 1% PN: deixa de receber 8%, passa a receber 9%. 
14649 Célia Mari Portela Oliveira 1% PN: deixa de receber 3%, passa a receber 4%. 
15094 Maria de Lourdes Padilha 1% PN: deixa de receber 5%, passa a receber 6%. 
15494 Erika Zequine Monteiro Madrid 1% PN: deixa de receber 4%, passa a receber 5%. 
15495 Solange Ap. Alves de Oliveira Barbosa 1% PN: deixa de receber 4%, passa a receber 5%. 
15582 Ana Luiza Meireles da Costa 1% PN: deixa de receber 4%, passa a receber 5%. 
15832 Gisele Aparecida Gasparini da Silva 1% PN: deixa de receber 3%, passa a receber 4%. 
15833 Dariani de Fátima Silva  1% PN: deixa de receber 3%, passa a receber 4%. 
16149 Enercina Balero Goulart 1% PN: deixa de receber 5%, passa a receber 6%. 
16738 Wellington da Silva Oliveira 1% PN: deixa de receber 1%, passa a receber 2%. 

808716 Marli Egídio Pinotti 1% PN: deixa de receber 8%, passa a receber 9%. 
813785 Daisy Luci Patrocínio 1% PN: deixa de receber 4%, passa a receber 5%. 
905472 Suzete de Cássia Volpato Stock 1% PN: deixa de receber 10%, passa a receber 11%. 
905632 Odair Jorge Demarchi 1% PN: deixa de receber 6%, passa a receber 7%. 
906963 Eliana Perpétua  da Silva 1% PN: deixa de receber 13%, passa a receber 14%. 
907372 Zilda Aparecida Godoy Bianchin 1% PN: deixa de receber 10%, passa a receber 11%. 
908316 Maria Auxiliadora Ferraz de Oliveira 1% PN: deixa de receber 11%, passa a receber 12%. 
909525 Elaine Rosa Morais da Silva 1% PN: deixa de receber 7%, passa a receber 8%. 
910925 Adriana de Abreu 1% PN: deixa de receber 7%, passa a receber 8%. 
911563 Sandra Regina Andia 1% PN: deixa de receber 9%, passa a receber 10%. 
911660 Aline Candido Xavier 1% PN: deixa de receber 6%, passa a receber 7%. 



27 Diário oficial Sábado, 28 de janeiro de 2023

 
Prefe itura Municipal de  Americana 

Estado de São Paulo 
 
 
  
    SECRETARIA DE 

              ADMINISTRAÇÃO 
 

(Decreto 13180/2023 - Página 12/16) 
 

Avenida Brasil,nº 85 – Centro – Tel. (19) 3475.9030 
CEP – 13465-901 – Americana- SP – e-mail: administracao@americana.sp.gov.br 

912032 Cibele Aline Rovaron 1% PN: deixa de receber 8%, passa a receber 9%. 
912721 Miriam Mitsue Okasa 1% PN: deixa de receber 3%, passa a receber 4%. 
912964 Ana Paula de Rosa dos Santos 1% PN: deixa de receber 8%, passa a receber 9%. 
913462 Priscila Oriolo 1% PN: deixa de receber 7%, passa a receber 8%. 
913739 Rosimeire Cássia Panini da Silva 1% PN: deixa de receber 4%, passa a receber 5%. 

914590 Viviane Rasia Ragazzo 1% 

PN: deixa de receber 6%, passa a receber 7%, 
com ação retroativa a abril de 2018. 
Em abril de 2019, deixa de receber 7%, passa a 
receber 8%. 

Prefeitura Municipal de Americana, aos 26 de janeiro de 2023. 

 
 
 

Publicado na mesma data na 
Secretaria de Administração. 

 
 
 
 

 
 

Francisco Antonio Sardelli 
Prefeito Municipal 

 
 

José Eduardo da Cruz Rodrigues Flores 
Secretário Adjunto de Administração 

 

                          Hugo Stefano Troly 
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos 
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DECRETO Nº 13.180, DE 26 DE JANEIRO DE 2023. 

 
ANEXO III 

Relação dos Servidores da Educação Infantil 
PROGRESSÃO INTENSIVA 

        

Matrícula Nome 
Progressão 

Intensiva 
2019 

Observações 2019 

5704 Esmenia Maria de Souza 8% PI: deixa de receber 3%, passa a receber 8% 
5781 Marinês Ferreira de Lima Souza 8% PI: passa a receber 8% 
6050 Cleuza Natalina do Nascimento Rodrigues 8% PI: passa a receber 8% 
8151 Roseli Ap. Soares dos Santos 8% PI: deixa de receber 3%, passa a receber 8% 
9879 Eliane Gomes da Costa Carneiro 8% PI: deixa de receber 1%, passa a receber 8% 

10776 Sandra Elias da Silva Palomar 8% PI: deixa de receber 1%, passa a receber 8% 
10947 Hercilia Gonçalves Dias Chagas da Silva 8% PI: deixa de receber 3%, passa a receber 8% 
12306 Anna Karolina Santoro Borges 15% PI: deixa de receber 8%, passa a receber 15% 
12336 Fabiane Leme 8% PI: passa a receber 8% 
14505 Juliana Nunes Veríssimo Gomes 8% PI: deixa de receber 3%, passa a receber 8% 
14506 Gilda Nascimento Pimentel 8% PI: passa a receber 8% 

813280 Josiane de Fátima Marques 8% Pi: passa receber 8%, com ação retroativa a 
abril de 2018. 

907501 Ana Lúcia da Silva Blanc 8% PI: passa a receber 8% 

 

Prefeitura Municipal de Americana, aos 26 de janeiro de 2023. 

 
 
 

Publicado na mesma data na 
Secretaria de Administração. 

 
 
 
 

 
 

Francisco Antonio Sardelli 
Prefeito Municipal 

 
 

José Eduardo da Cruz Rodrigues Flores 
Secretário Adjunto de Administração 

 

                          Hugo Stefano Troly 
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos 
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DECRETO Nº 13.180, DE 26 DE JANEIRO DE 2023. 
 
 

ANEXO IV 
Relação dos Servidores do Ensino Fundamental 

PROGRESSÃO INTESIVA 
        

Mat. Nome 
Prog. 

Intensiva 
2019 

Observações 2019 

7960 Raquel Martins Castelaneli 8% PI: deixa de receber 1%, passa a receber 8% 
9467 Sueli Barata Villalon 8% PI: deixa de receber 3%, passa a receber 8% 

11732 Sueli Maria Moreira 8% PI: deixa de receber 3%, passa a receber 8% 

14246 Luiz Fernando Mello da Silva 8% PI: deixa de receber 1%, passa a receber 8%, com 
ação retroativa a abril de 2018. 

16033 Luciano Miguel de Carvalho 8% PI: deixa de receber 1%, passa a receber 8%, com 
ação retroativa a abril de 2018. 

16724 Rita de Cássia Feltrin  1% PI: passa a receber 1%. 

16758 Vanessa Alvarenga dos Santos Bueno 8% PI: passa a receber 8% 

Prefeitura Municipal de Americana, aos 26 de janeiro de 2023. 

 
 
 

Publicado na mesma data na 
Secretaria de Administração. 

 
 
 
 

 
 

Francisco Antonio Sardelli 
Prefeito Municipal 

 
 

José Eduardo da Cruz Rodrigues Flores 
Secretário Adjunto de Administração 

 

                          Hugo Stefano Troly 
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos 
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DECRETO Nº 13.180, DE 26 DE JANEIRO DE 2023. 
 

ANEXO V 
Relação dos Servidores da Educação Infantil 

NÍVEL UNIVERSITÁRIO 
        

Matrícula Nome 
Nivel 

Universitário 
em 2019 

Observações 2019 

11502 Marta Jaqueline Franco Pereira 10% Nu: passa a receber 10%, com ação retroativa a 
abril de 2018. 

909293 Andrea Cardoso Moraes 10% NU: passa a receber 10%. 

910943 Josiane Cardoso dos Santos Vaz de Lima  10% NU: passa a receber 10%. 

Prefeitura Municipal de Americana, aos 26 de janeiro de 2023. 

 
 
 

Publicado na mesma data na 
Secretaria de Administração. 

 
 
 
 

 
 

Francisco Antonio Sardelli 
Prefeito Municipal 

 
 

José Eduardo da Cruz Rodrigues Flores 
Secretário Adjunto de Administração 

 

                          Hugo Stefano Troly 
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos 
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DECRETO Nº 13.180, DE 26 DE JANEIRO DE 2023. 
 
 

ANEXO VI 
Relação dos Servidores do Ensino Fundamental 

NÍVEL UNIVERSITÁRIO 
        

Nº Nome 
Nivel 

Univers. 
em 2019 

Observações 2019 

11284 Susilaine Lutgens Paro 10% NU: Passa a receber 10% 

904725 Eunice Mendes Straioto 10% NU: Passa a receber 10% 

 

Prefeitura Municipal de Americana, aos 26 de janeiro de 2023. 

 
 
 

Publicado na mesma data na 
Secretaria de Administração. 

 
 
 
 

 
 

Francisco Antonio Sardelli 
Prefeito Municipal 

 
 

José Eduardo da Cruz Rodrigues Flores 
Secretário Adjunto de Administração 

 

                          Hugo Stefano Troly 
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos 

 
 

DECRETO Nº 13.181, DE 26 DE JANEIRO DE 2023.

"Outorga ao empresário individual Valmir Mendes dos Santos permissão 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, incisos V e 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 no Decreto n° 9.706, de 3 de julho de 2012, e;

  Considerando o que consta do protocolo digital PMA nº 94.856/2021,

  D E C R E T A :

  Art. 1º. Fica outorgada ao empresário individual Valmir Mendes dos Santos, inscrito no CNPJ/MF sob nº 17.548.986/0001-31, e no Cadastro de 
Atividades do Município sob nº 87.083, residente e domiciliado na Rua China, nº 376, Parque das Nações, nesta cidade, permissão de uso de área 
pública a seguir descrita:

  Proprietário: Prefeitura Municipal de Americana.
  Local: Avenida do Compositor - Área B1 - Loteamento Parque Residencial Jaguari - Americana/SP. 
  Cadastro: 14.0106.0200.0000.

  Descrição: "Inicia-se no ponto localizado no alinhamento da Avenida do Compositor onde faz divisa com área de cadastro 14.0106.0250.0000 e 
segue em reta pela referida divisa numa distância de 50,00m (cinquenta metros); daí deflete a direita e segue em reta divisando com área de cadas-
tro 14.0106.0050.0000 numa distância de 50,44m (cinquenta metros e quarenta e quatro centímetros); daí deflete a direita e segue em curva (raio 
80,00m) a direita pelo alinhamento da Rua São Manoel, numa distância de 9,45m (nove metros e quarenta e cinco centímetros); daí segue em reta 
pelo alinhamento da Rua São Manoel numa distância de 31,57m (trinta e um metros e cinquenta e sete centímetros); daí segue em curva (raio 9,00m) 
a direita na confluência da Rua São Manoel com Avenida do Compositor numa distância de 14,14m (quatorze metros e quatorze centímetros); daí 
segue em reta pelo alinhamento da Avenida do Compositor, numa distância de 42,00m (quarenta e dois metros) até o ponto inicial perfazendo uma 
área superficial de 2.530,86m² (dois mil, quinhentos e trinta metros quadrados e oitenta e seis centímetros quadrados)." 

  Parágrafo único. A área objeto da permissão de uso outorgada por este decreto deverá ser utilizada pelo permissionário, exclusivamente, para o 
cultivo de hortaliças.
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  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$152,85 
(cento e cinquenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), cujo recolhi-
mento deverá ser efetuado até o dia 25 (vinte e cinco) do mês subse-
quente 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;

  III - os preços públicos recebidos com base no presente decreto serão 
destinados ao Fundo Municipal do Meio Ambiente, criado pela Lei nº 
3.394, de 22 de fevereiro de 2000, alterada pela Lei nº 4.096, de 22 de 
outubro de 2004.

  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 
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, revoga-
das as disposições em contrário.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 26 de janeiro de 2023.

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 10.913, DE 23 DE JANEIRO DE 2023.

  "Que nomeia Assessor de Secretário Municipal."

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

  R E S O L V E :

  I - Nomear em comissão, conforme procedimento administrativo digital 
nº 395/2023, NATHAN LUIS DOS SANTOS, para exercer o cargo de 
ASSESSOR DE SECRETÁRIO MUNICIPAL.

  II - Estabelecer que esta portaria entre em vigor na data de sua publi-
cação.

          Prefeitura Municipal de Americana, aos 23 de janeiro de 2023.

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 10.914, DE 24 DE JANEIRO DE 2023.

"Que desliga servidor público municipal concursado."

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

  Considerando o que consta nas Leis nº 5.110, de 23 de novembro de 
2010, e suas alterações, bem como o que consta no Art. 85 da Lei Muni-
cipal n° 5.111, de 23 de novembro de 2010, e suas alterações;

  Considerando o que consta no memorando digital nº 907/2023,

  R E S O L V E :

  I - Desligar, conforme portaria AMERIPREV nº 02, de 23 de janeiro de 
2023, o servidor público municipal concursado LUIZ CARLOS ZANINI, 
matrícula 1164, do cargo de MÉDICO REGULADOR, em decorrência de 
aposentadoria por idade, na data de 23 de janeiro de 2023. 

  II - Estabelecer que esta portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a 
partir de 23 de janeiro de 2023.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 24 de janeiro de 2023.

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
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PORTARIA Nº 10.915, DE 25 DE JANEIRO DE 2023.

"Que designa em confiança servidora pública municipal concursada."

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

  R E S O L V E :

  I - Designar em confiança, a servidora pública municipal concursada 
APARECIDA LU DOS SANTOS, matrícula 5790, no cargo de ENCAR-
REGADO DE SERVIÇOS I.

  II - Estabelecer que esta portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a 
partir de 1º de janeiro de 2023.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 25 de janeiro de 2023.

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

 

EDITAL DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

A Prefeitura Municipal de Americana-Secretaria de Administração torna 
público que foram rescindidos e/ou extintos os contratos de trabalho dos 
servidores abaixo relacionados:

  DEBORA CRISTINA IVERSEN LOPES, Professor Educação Básica 
1- E.I. Substituto, Secretaria de Educação, Rescisão em 13/01/2023; 
EWERTON DE ASSIS MARTINHA, Enfermeiro, Secretaria de Saúde, 
Rescisão em 25/01/2023; FABIANA JORA DE SOUZA LIMA, Enfermeiro, 
Secretaria de Saúde, Rescisão em 20/01/2023; KATIELI CRISTINA DA 
SILVA NUNES, Professor Educação Básica 1- E.F. Substituto, Secretaria 
de Educação, Rescisão em 16/01/2023; NADIR BATISTA, Motorista, Se-
cretaria de Obras, Rescisão em 18/01/2023.

  Eu, PATRICIA GOMES ROSA DE OLIVEIRA, matrícula nº 15597, ela-
borei o presente edital. Eu, JOSE EDUARDO DA CRUZ RODRIGUES 
FLORES, Secretário Adjunto da Secretaria de Administração, autorizei 
a publicação oficial. 
  Americana, 27 de janeiro de 2023.
 

LICITAÇÕES

EDITAL DE RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO 
DE LICITAÇÃO

n TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022. 

 Processo nº 7.498/2022.

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A 
CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY, COM FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, NESTE MUNICÍ-
PIO".
  A Prefeitura Municipal de Americana torna público que, conforme moti-
vos constantes nos autos, na publicação do dia 02/12/2022, no VALOR 
GLOBAL, onde se lê R$ 337.313,19, leia-se R$ 337.313,20

  Eu, Tássia Helena Modenesi Tavares, matrícula n.º 14.676, conferi o 
presente. Eu, José Eduardo da Cruz Rodrigues Flores, Secretário Ad-
junto de Administração, autorizei a publicação oficial. Americana, 27 de 
Janeiro de 2023.
 

LICITAÇÕES

EDITAL DE ABERTURA DE CHAMAMENTO PÚBLICO

n CHAMADA PÚBLICA N.º 003/2023 

 Processo n.º 13.156/2022.

OBJETO: "CHAMAMENTO PÚBLICO PARA PRESTAÇÃO DE ATEN-
DIMENTO EDUCACIONAL INFANTIL, REFERENTE AO PROGRAMA 
"CRECHE PARA TODOS"".
  A Prefeitura Municipal de Americana torna público para ciência dos in-
teressados, que o presente Chamamento estará aberto a partir do dia 
31 de Janeiro de 2023 até o dia 30 de Junho de 2023, das 09h00 às 
16h00 horas.
  O Edital estará a disposição dos interessados na Unidade de Supri-
mentos, sito a Av. Brasil, nº 85, 1º andar, no horário das 09h00 às 16h00 
horas, ou no site www.americana.sp.gov.br, à partir de 31 de Janeiro 
de 2023.

EDITAL DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

n PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2023. 

 Processo nº 12.613/2022.

OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BRIN-
QUEDOS DE PLAYGROUND E PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SE-
REM INSTALADOS EM DIVERSAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO".
  Abertura das Propostas: 10 de Fevereiro de 2023, a partir das 08h00 
horas.
  Início da sessão de disputa de preços: 10 de Fevereiro de 2023, 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 31 de Janeiro de 2023.

EDITAL DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

n PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2023. 

 Processo nº 11.360/2022.

OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BOBINAS 
PARA RELÓGIO DE PONTO HENRY, MODELO HEXA E HEXA ADV".
  Abertura das Propostas: 10 de Fevereiro de 2023, a partir das 08h00 
horas.
  Início da sessão de disputa de preços: 10 de Fevereiro de 2023, 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 31 de Janeiro de 2023.

EDITAL DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

n PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2023. 

 Processo nº 11.313/2022.

OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICA-
MENTOS PARA ATENDIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS".
  Abertura das Propostas: 13 de Fevereiro de 2023, a partir das 08h00 
horas.
  Início da sessão de disputa de preços: 13 de Fevereiro de 2023, 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 31 de Janeiro de 2023.
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EDITAL DE RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO 
DE LICITAÇÃO

n PREGÃO ELETRÔNICO Nº 151/2022. 

 Processo nº 11.345/2022.

OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CARNES, 
FRANGO E PEIXES PARA ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO PAR-
QUE ECOLÓGICO MUNICIPAL".
  A Prefeitura Municipal de Americana torna público que, na publicação 
do dia 24/01/2023, nos itens homologados para a empresa SUPERMER-
CADO MORADA DO SOL, onde se lê ITEM 25 R$ 15,20, leia-se ITEM 
26 R$ 15,20.

EDITAL DE RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO 
DE LICITAÇÃO

n PREGÃO ELETRÔNICO Nº 153/2022. 

 Processo nº 4.879/2022.

OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DIETA EN-
TERAL, LEITE E NUTRIÇÕES PARA ATENDIMENTO DE MANDADOS 
JUDICIAIS".
  A Prefeitura Municipal de Americana torna público que, na publicação 
do dia 24/01/2023, nos itens homologados para a empresa A.L.V. DIS-
TRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, onde se lê 
ITEM 67 R$ 21,00, leia-se ITEM 67 R$ 210,00.

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

n TOMADA DE PREÇOS N.º 004/2023 

 Processo n.º 9.285/2022.

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OBRAS 
DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MA-
TERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS".
EMPRESA CLASSIFICADA: "CEL ENGENHARIA LTDA" - VALOR 
GLOBAL R$ 2.827.271,75. 
  Na forma do Capítulo V da Lei Federal n.º 8.666/93, fica concedido o 
prazo legal para a interposição de recursos administrativos, a contar do 
dia útil imediatamente seguinte ao da presente publicação. Na inocorrên-
cia de recursos, o processo seguirá para homologação do Sr. Secretário 
e adjudicação de seu objeto ao vencedor.

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

n TOMADA DE PREÇOS N.º 014/2022 

 Processo n.º 70.948/2022.

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A RE-
FORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF PAULO FREIRE, COM FORNECI-
MENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS".
EMPRESA CLASSIFICADA: "CONSPEK CONSTRUTORA E CON-
SULTORIA EIRELI" - VALOR GLOBAL R$ 1.737.690,06. 
  Na forma do Capítulo V da Lei Federal n.º 8.666/93, fica concedido o 
prazo legal para a interposição de recursos administrativos, a contar do 
dia útil imediatamente seguinte ao da presente publicação. Na inocorrên-
cia de recursos, o processo seguirá para homologação do Sr. Secretário 
e adjudicação de seu objeto ao vencedor.

EDITAL HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

n PREGÃO ELETRÔNICO Nº 134/2022.

Processo nº 1.619/2022.

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CASTRAÇÃO DE 
CACHORRAS E GATAS PARA O MUNICÍPIO".
  A Prefeitura Municipal de Americana torna público que foi ADJUDICA-
DO e HOMOLOGADO o Pregão Eletrônico nº 134/2022 para a seguin-
te empresa: 
GABRIELE DE SIQUEIRA GONÇALVES - ITEM 01 R$ 33.949,50.

  Eu, Tássia Helena Modenesi Tavares, matrícula 14.676, conferi o pre-
sente. Eu, José Eduardo da Cruz Rodrigues Flores, Secretário Adjunto 
de Administração, autorizei a publicação oficial. Americana, 27 de Janei-
ro de 2023.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

REUNIÃO ORDINÁRIA - 31/01/2023

  A Presidente do Conselho Municipal de Educação de Americana convo-
ca os senhores membros do Conselho Pleno e Suplentes para Reunião 
Ordinária, a realizar-se no dia
  31 de janeiro (terça-feira), às 19h, por formato remoto, para deliberarem 
sobre a seguinte pauta:
  1- Apreciação de justificativas de ausência;
  2- Calendário de reuniões ano 2023;
  3- Leitura de expedientes recebidos;
  4- Outros assuntos. 

Americana, 25 de janeiro de 2023

PATRICIA OLIVA CAVICCHIOLI
Presidente do Conselho Municipal de Educação de Americana

SECRETARIA DE SAÚDE
 

UniDaDe De Vigilância em SaúDe

PUBLICAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Considerando que o AR retornou sem êxito na entrega ao interessado 
RICHARD WILLIAM MARTINS, por armazenar, expedir, comprar, ven-
der produtos de interesse (suplemento alimentar) à saúde sem padrões 
de identidade, conforme artigos 122 incisos XI e XX da Lei Estadual 
10083/98 e Lei Municipal 3607/01, fica notificado sobre o Auto de Pena-
lidade de Multa (AIPM) nº 0559-UVISA de 02/12/2022.

Fiscalização VISA: AI 10040/UVISA de 03/11/2022 - por armazenar, ex-
pedir, comprar, vender produtos de interesse (suplemento alimentar) à 
saúde sem padrões de identidade
Endereço da Infração: Rua Paschoal Gobbo, 104, São Manoel - Ame-
ricana/SP
Prazo para interposição de recurso ou recolhimento da multa: 30 
dias

Americana, 26 de janeiro de 2023

ANTONIO DONIZETI BORGES
Diretor- Unidade de Vigilância em Saúde
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PUBLICAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Considerando que o AR retornou sem êxito na entrega ao interessado 
RICHARD WILLIAM MARTINS, por funcionar estabelecimento sem es-
tar de posse do Certificado de Licenciamento Integrado e Sem Licença 
Sanitária, conforme artigos 112 inciso III e 122 incisos I da Lei Estadual 
10083/98 e Lei Municipal 3607/01, fica notificado sobre o Auto de Pena-
lidade de Multa (AIPM) nº 0558-UVISA de 02/12/2022.

Fiscalização VISA: AI 11034/UVISA de 03/11/2022 - por funcionar es-
tabelecimento (com. de produtos) sem estar de posse do Certificado de 
Licenciamento Integrado (CLI) e Sem Licença Sanitária
Endereço da Infração: Rua Paschoal Gobbo, 104, São Manoel - Ame-
ricana/SP
Prazo para interposição de recurso ou recolhimento da multa: 30 
dias

Americana, 26 de janeiro de 2023

ANTONIO DONIZETI BORGES
Diretor- Unidade de Vigilância em Saúde

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E 
ESGOTO

 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/21

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.716/2021

OBJETO: :Contratação de empresa para realização de serviços técnicos 
de automação, telemetria e telecomando do DAE de Americana, Depar-
tamento de Tratamento de Água, com fornecimento de mão de obra para 
manutenção preventiva, corretiva e emergencial, inclusive com suporte 
de engenharia para soluções e novos recursos, conforme especificações 
constantes no Termo de Referência

CONTRATO Nº57/21

CONTRATANTE:Departamento de Água e Esgoto

CONTRATADA:VECTOR SERVIÇOS LTDA

FINALIDADE:Reajuste de 6,557070% pelo índice do IPCA e acréscimo 
de 12,24334% do valor do contrato.

ASSINATURA DO TERMO:23/01/2023

Americana, 27 de janeiro de 2023

MARCOS EDUARDO MORELLI
SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE  GESTÃO

 

PORTARIA Nº 1.216, DE 26 DE JANEIRO DE 2022.

"Nomear a Comissão Permanente de Sindicância e Processos Discipli-
nares, para dirimir e apurar os fatos narrados nos autos administrativos, 
mediante abertura de Processo Administrativo Disciplinar".

  O Superintendente do Departamento de Água e Esgoto de Americana, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

  Considerando a Portaria nº 998, de 25 de outubro de 2019, alteradas 
pelas Portarias nº 1.120 de 23 de agosto de 2021 e 1126, de 16 de se-
tembro de 2021 e 1197, de 29 de setembro de 2022.

  Considerando o que consta no Processo Administrativo nº 100/2023; 

R E S O L V E:

Art. 1º- Nomear a Comissão Permanente de Sindicância e Processos 

Disciplinares, composta pelos membros, Elizete do Carmo Afonso Tar-
delli, Ademir Devechi Pacheco, Marcos Benedito da Costa, William Car-
los Pinotti e Silmara Favarelli Línea para, sob a presidência da primeira, 
dirimir e apurar, no prazo de 30 dias prorrogáveis nos termos e limites 
da lei, os fatos de que tratam o Processo Administrativo nº 100/2023, 
mediante abertura de Processo Administrativo Disciplinar.

Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

   Departamento de Água e Esgoto de Americana, aos 26 de janeiro de 
2023.

Americana, 27 de janeiro de 2023

CARLOS CESAR GIMENEZ ZAPPIA
SUPERINTENDENTE

GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA 
(GAMA)

 

PORTARIA N° 30, DE 27 DE JANEIRO DE 2023

"Que Prorroga a Portaria nº 342, de 28 de novembro de 2022."

MARCO AURÉLIO DA SILVA, DIRETOR-COMANDANTE da GUARDA 
MUNICIPAL DE AMERICANA, no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas por lei e pela Portaria nº 10.236 de 01 de janeiro de 2021. 

  Considerando o PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO no PRO-
CESSO ADMINISTRATIVO/1DOC nº 211/2023

R E S O L V E:

  I- Prorrogar o prazo da Portaria nº 342 de 28 de novembro de 2022, 
por mais 60(SESSENTA) dias, conforme SOLICITAÇÃO da COMISSÃO 
PROCESSANTE

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

Americana, 27 de janeiro de 2023

MARCO AURÉLIO DA SILVA
DIRETOR-COMANDANTE

 

PORTARIA N° 31, DE 27 DE JANEIRO DE 2023.

"Que concede retorno de licença sem vencimentos  a(o) servidor(a) 
Público Municipal."

MARCO AURÉLIO DA SILVA, DIRETOR-COMANDANTE da GUARDA 
MUNICIPAL DE AMERICANA, no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas por lei e pela Portaria nº 10.236 de 01 de janeiro de 2021. 

  Considerando o que consta na Lei nº 5110/2010 de 23 de novembro de 
2010 e suas alterações

  Considerando o teor do PROTOCOLO/1DOC nº 8.862/2023, de 25 de 
janeiro de 2023

  I - Conceder retorno ao trabalho do servidor(a) público municipal, MI-
RIAN COMBINATO DOS SANTOS RODER, matricula 1212.

  II- Estabelecer que esta portaria entre em vigor na data de 30 de janeiro 
de 2023, revogadas as disposições em contrário.

Americana, 27 de janeiro de 2023

MARCO AURÉLIO DA SILVA
DIRETOR-COMANDANTE
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