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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 

EDITAL DE LEILÃO DE BENS INSERVÍVEIS - ONLINE

A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA/SP irá realizar no dia 
28/02/2020 (sexta-feira), com início às 14:00 horas, através do sistema 
de leilão eletrônico www.bigleilao.com.br, LEILÃO PÚBLICO, sob a ges-
tão do Leiloeiro RAPHAEL CAVALLI YARID, matriculado na JUCESP 
sob o nº 760 o leilão de diversos lotes, cujas Condições de Venda se 
encontram-no Edital de leilão na íntegra publicado no site da Prefeitura 
Municipal de Americana www.americana.sp.gov.br, bem como dispo-
nibilizado no sistema de leilão eletrônico www.bigleilao.com.br, com 
visitação aberta de 17/02/2020 a 21/02/2020 e no dia 27/02/2020, das 
8:00h às 11:00h e das 13:00h às 16:00h, sendo os bens e materiais 
vendidos no estado em que se encontram e, a quem melhor lance ofere-
cer, reservando-se a Prefeitura Municipal de Americana o direito de não 
liberar aqueles que não alcançarem os preços mínimos. 

Os materiais estão dispostos nos seguintes locais: 

Dependências do Setor de Patrimônio da Prefeitura de Americana - 
Av de Cillo, nº 2.295, Cidade Jardim, Americana/SP, os lotes de (01 a 27) 
compostos por sucatas de: informática em geral, copiadoras, maquinas 
de escrever, calculadoras, mimeógrafos, telefonia, alarme, celulares, ca-
bos, equipamentos hospitalares, equipamentos odontológicos, relógios 
de ponto, cadeiras, móveis, arquivos, armários, camas, berços, longari-
nas, escadas, suportes, ventiladores, maquinas de lavar roupas, seca-
doras de roupa, máquinas de lavar louças, maquinas lavadora de alta 
pressão, aspiradores de pó, liquidificadores, centrifuga, bebedores, pu-
rificadores de água, peças automotivas, refrigeradores, fornos, fogões, 
bicicletas, roçadeiras, motosserras, etc...

Dependências do Hospital Municipal de Americana - Av da Saudade, 
nº 415, Jd. Nossa Senhora de Fátima, Americana/SP, os lotes de (28 a 
35) compostos por Máquinas de Lavar roupas, Secadoras de roupas, 
centrífuga de roupas e calandra de passar roupas.

O leilão será realizado exclusivamente através do site www.bigleilao.
com.br, devendo os interessados se cadastrarem no referido site com 
antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis da realização do certame. 

  Americana, 06 de fevereiro de 2020

OMAR NAJAR
PREFEITO MUNICIPAL

 

LICITAÇÕES
EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2020 - 015
 Processo nº 7.838/2020

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA APLI-
CAÇÕES OFTALMOLÓGICAS INTRAVÍTREA EM CUMPRIMENTO DE 
ORDEM JUDICIAL".
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Unidade de Imprensa e Comunicação 
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O conteúdo publicado é de inteira responsabilidade de seus emissores: Órgãos Públicos, Entidades, demais interessados. 
Qualquer dúvida ou outra solicitação de errata deverá ser encaminhada diretamente ao órgão emissor. 

Diário oficial

Contratante: "PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA".
Contratada: "COSIMO SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA" - VALOR TO-
TAL R$ 4.800,00.
Prazo: Até 180 (cento e oitenta) dias.
Fundamento legal: Art. 24, IV da Lei Federal n.º 8.666/93.
Ratificação: Secretário de Administração, em 07 de Fevereiro de 2020.

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2020. 

Processo nº 78.914/2019.
OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÓLE-
OS E LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE 
OBRAS"
A Prefeitura Municipal de Americana torna público que foi HOMOLOGA-
DO e ADJUDICADO o Pregão Eletrônico n.º 009/2020 para as seguin-
tes empresas: 
WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EIRELI - EPP - ITEM 01 R$ 
1.378,48, ITEM 03 R$ 1.749,00, ITEM 04 R$ 1.555,20, ITEM 05 R$ 6,42 
ITEM 14 R$ 1.095,00, ITEM 16 R$ 389,00, ITEM 17 R$ 389,00, ITEM 
21 R$ 1.440,00.
DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI - ME 
- ITEM 02 R$ 220,00, ITEM 09 R$ 1.600,00, ITEM 11 R$ 124,80, ITEM 
12 R$ 194,00, ITEM 13 R$ 219,00, ITEM 15 R$ 2.070,00, ITEM 20 R$ 
1.445,00. PATRICIA APARECIDA MUNHOZ LTDA - ME - ITEM 06 R$ 
1.380,00, ITEM 07 R$ 1.380,00, ITEM 08 R$ 1.300,00, ITEM 18 R$ 
500,00, ITEM 19 R$ 3.400,00.

Eu, Luciane Carloni, matrícula nº 11.215, conferi o presente. Eu, José 
Eduardo da Cruz Rodrigues Flores, Secretário de Administração Interi-
no, autorizei a publicação oficial. Americana, 07 de Fevereiro de 2020.

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
 

UniDaDe De fiscalização, licenciamento ambiental 
e Projetos

NOTIFICAÇÃO
Considerando que o AR retornou sem êxito de entrega ao interessado 
sobre Indeferimento de recurso sobre Descarte Irregular de Resíduo, 
conforme Legislação Municipal Lei 4.198/05, fica notificado o Indeferi-
mento.

Processo - 1.863/2018
Nome: Luiz Franco
Endereço da Infração - Rua Miranda s/n - Americana - SP
Prazo para interposição de recurso: 20 dias

Americana, 06 de fevereiro de 2020

CICERO APARECIDO MOURA DE JESUS
Diretor UFLAP - CREA: 5060150194
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NOTIFICAÇÃO

Considerando que o AR retornou sem êxito de entrega ao interessado sobre Indeferimento de recurso sobre Descarte Irregular de Resíduo, conforme 
Legislação Municipal Lei 4.198/05, fica notificado o Indeferimento.

Processo - 1.863/2018
Nome: Luiz Franco
Endereço da Infração - Rua Miranda s/n - Americana - SP
Prazo para interposição de recurso: 20 dias

Americana, 06 de fevereiro de 2020

CICERO APARECIDO MOURA DE JESUS
Diretor UFLAP - CREA: 5060150194

 

NOTIFICAÇÃO

Considerando que o AR retornou sem êxito de entrega ao interessado sobre Poluição Sonora, conforme Legislação Municipal Lei 5.907/16, fica 
notificado o AIIM Nº 2766/19.

Processo - 93.707/2019
Nome: Lucas Lira da Silveira
Endereço da Infração - Rua das Paineiras nº 98 - Americana - SP
Prazo para interposição de recurso: 15 dias

Americana, 06 de fevereiro de 2020

CICERO APARECIDO MOURA DE JESUS
Diretor UFLAP - CREA: 5060150194

 

NOTIFICAÇÃO

Considerando que o AR retornou sem êxito de entrega ao interessado sobre Poluição Sonora, conforme Legislação Municipal Lei 5.907/16, fica 
notificado o AIIM Nº 2669/19.

Processo - 94.959/2019
Nome: Leonardo Bergossi de Abreu
Endereço da Infração - Estrada Alvin Biasi s/n - Americana - SP
Prazo para interposição de recurso: 15 dias 

Americana, 06 de fevereiro de 2020

CICERO APARECIDO MOURA DE JESUS
Diretor UFLAP - CREA: 5060150194

 

 
EXTRATOS - PROCESSO

Certidão de Condições de Aceitação de Estudo de Impacto de Vizinhança - Condomínio Residencial Vertical Residencial Boer - EIV N° 01/2020

Protocolo Administrativo: n° 32.626/2019
Empreendimento: Condomínio Residencial Vertical Residencial Boer
Empreendedor: LBO Empreendimentos Imobiliários LTDA
Responsável pela elaboração do EIV: Engenheira Civil Renata Cristina Invernizzi
Endereço: Rua Djalma Rogério Cerioni, Gleba 1A3 
Bairro: Bom Recreio
Área do imóvel: 74.915,45 m²
Área construída: 44.446,62 m²
Previsão de habitantes: aproximadamente 2.560
Cadastro do imóvel: 11.0780.0090.0000
Zoneamento: Zona Mista (ZM)
Caracterização do empreendimento: Condomínio Residencial
Área de planejamento: 05

Com fulcro naLei Municipal n° 6.264 de 2018, que dispõe sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento Físico e Urbanístico do Município, Título 
VI, dos artigos 211 ao 219, foi analisado o EIV e transcrito os pareceres das Secretarias; 

Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano "Em atendimento à solicitação da Secretaria de Meio Ambiente, temos a informar no que 
tange à Habitação de Interesse Social - HIS, o presente empreendimento não se enquadra nesta modalidade. 
Assim, não há exigência com relação ao atendimento exclusivo da demanda habitacional de inscritos no município.
 Entretanto, considerando-se que no entorno do empreendimento ainda haverá a implantação de novos projetos habitacionais, sugerimos às pastas 
envolvidas a análise quanto à necessidade de equipamentos públicos coletivos, tais como escolas, creches, postos de saúde, praças, esportes, 
transposição viária, pavimentação asfáltica de trechos específicos, etc."

Secretaria de Planejamento "com referência ao empreendimento em questão gostaríamos de esclarecer que a região da Área de Planejamento 05 
é a área de planejamento que mais tem crescido em termos de empreendimentos imobiliários previstos para implantação, inclusive o apresentado 
neste procedimento.
A população prevista para AP 05 em 2019 era de 22.233 habitantes, temos na região lotes vazios nos loteamentos Jardim Boer II e a implantação 
de Condomínios de Edilícios projetados, o acréscimo destas unidades residenciais nesta região aponta para novos investimentos em equipamentos 
públicos na área de Educação, Saúde, Assistência Social, Esporte e Lazer, Cultura para atender a demanda prevista nos próximos anos.
Acreditamos que cada Secretaria responsável pelas políticas públicas de atendimento aos munícipes deverá se manifestar mediante este estudo 
apresentado pelo empreendedor.

O loteamento está inserido em Zona Mista - ZM pela Lei 5.997/2016 atendendo as diretrizes de adensamento nos vazios urbanos do município.
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Departamento de Água e Esgoto "1. O empreendimento não está situado em área de drenagem do manancial de captação de águas do município;

2. As diretrizes Técnicas foram elaboradas com base na vazão de 11,11 l/s para água e esgoto, sendo o empreendimento constituído por 640 unida-
des condominiais e uma população estimada de 2.560 habitantes, conforme dados apresentados pelo empreendendor;

3. O local em seu entorno não é dotado de rede pública de abastecimento de água que comporte a vazão acrescida pelo empreendimento;

3.1. O ponto de interligação de água será no centro de reservação CR-10 (Jardim São Luiz);

3.2. Será necessária a execução de uma rede de água em PEAD Ø 315 mm, derivando do ponto de intyerligação citado no item 3.1 até o empreen-
dimento, numa extensão aproximada de 1.125 m;

3.3. O empreendedor deverá dotar o condomínio com sistema de reservação próprio, com capacidade suficiente para armazenamento de água para 
o período mínimo de vinte e quatro horas de consumo, em conformidade com o Código Sanitário vigente no Estado de São Paulo (decreto estadual 
n° 12.342, de 27/09/1978), artigo 10, paragrafo 1°;

3.4. O empreendimento deverá ser dotado de entrada única de água, dimensionada de acordo com a vazão de consumo e hidrômetros individuais 
instalados para cada uma das suas unidades autônomas, para medição isolada do consumo de água, conforme artigo 1° da lei municipal n° 4.209, 
de 28/09/2005;

3.5. Para a autorização da ligação de água principal, o empreendedor deverá protocolar junto ao DAE a solicitação da mesma, onde, após análise e 
conferencia dos dados de vazão do empreendimento, poderá ser autorizada;

3.6. A pressão mínima para fornecimento de água é 10 mca;

4. O local, em seu entorno, não é dotado de rede pública de coleta de esgoto, que comporte a vazão acrescida pelo empreendimento;

4.1 O ponto de interligação será no coletor tronco de esgotos sanitários Ø 600 mm, na margem esquerda do Córrego Santa Angélica, no poço de 
visita localizado próximo à Avenida Nossa Senhora de Fátima, conforme mapa anexo, cujo destino final é a Estação de Tratamento de Esgoto Ca-
rioba (ETE Carioba) existente;

4.2. Será necessária a execução de uma rede de esgoto em PEAD Ø 600 mm, derivando do ponto de interligação citado no item 4.1 até o empreen-
dimento, num extensão aproximada de 1.730 m;

4.3. O empreendedor deverá fazer um aporte financeiro ao fundo municipal para ampliação/construção da ETE Carioba, no valor de R$1.000,00 (um 
mil reais) por unidade habitacional, reajustados anualmente pelo IPCA - Índice de Preços ao Consumidor Amplo, conforme exigências ao Termo de 
Ajustamento de Conduta - TAC, assinado em 11 (onze) de dezembro de 2017 (dois mil e dezessete), junto à Promotoria Pública do Estado de São 
Paulo; 

5. O empreendedor será responsável pela elaboração dos projetos referentes aos itens 3 e 4, que deverão obedecer às especificações do DAE 
Americana, onde, os mesmos, serão submetidos à aprovação;

6. As interligações de água e esgoto, assim como todas as obras necessárias para as mesmas, correrão sob responsabilidade financeira e de exe-
cução do 
empreendedor até os pontos indicados no mapa anexo, com a fiscalização do DAE, que deverá ser solicitada previamente pelo empreendedor, antes 
do início da execução dos serviços;

7. Quanto aos sistemas de distribuição de água e de coleta, afastamento e tratamento de esgotos sanitários, deverão atender todos os parâmetros, 
definições e especificações técnicas previstas nas Normas Brasileiras e nas do DAE de Americana, sendo que prevalecerão as do Departamento 
sobre as demais;

8. Diretrizes Técnicas, ora expedidas, limitam-se aos dados apresentados no presente protocolo. O empreendedor/requerente declara ter tomado 
ciência, neste ato, de que, na hipótese de ampliação, alteração ou qualquer situação que interfira n atual análise, a mesma perderá o efeito;

9. O conteúdo destas diretrizes técnicas não exime o empreendedor das responsabilidades pela obtenção das licenças ambientais, outorgas de uso 
de recursos hídricos, demais autorizações formais de órgãos públicos de planejamento e controle ambiental para o empreendimento. Estas auto-
rizações são de responsabilidades técnica, econômica, financeira e legal do empreendedor que deverá encaminhar ao DAE de Americana cópias 
de todas as licenças e outorgas para fins de cadastro. Estes documentos deverão ser, obrigatoriamente, acompanhados de respectiva Anotação de 
Responsabilidade Técnica - ART, expedida por profissional devidamente habilitado para as correspondentes atividades técnicas desempenhadas;

10. Estas Diretrizes Técnicas terão validade conforme Artigo 7° da Lei Municipal n° 5.998/2016, revogadas as disposições em contrário. 

Secretaria de Educação"Em atenção ao requerido, informamos que, por solicitação da interessada, foi realizada em 09/01/2020, nesta Secretaria 
de Educação, Srª Evelene Cesare Ponce Medina, do Assessor Institucional, Sr. Marcio Raimundo e de representantes da LBO Empreendimentos 
Imobiliários LTDA, Sr. Frederico Barros e Sr. Waldemar Boer, para tratar das medidas mitigatórias referentes a esta Secretaria de Educação. 
Assim, detalhamos as ações propostas às fls 174, ampliação da EMEI Batuíra, localizada na Rua Humberto Casagrande, 635 - bairro São Luiz à 750 
metros de distância do Residencial Boer, conforme abaixo:
- Construção (com acabamento total) de 2 salas medindo, em média, 35m² cada;
- Construção (com acabamento total e acessórios) de 2 banheiros para uso infantil, sendo 1 feminino e 1 masculino, medindo, em média 15m² cada;
- Construção de passarela com cobertura metálica, interligando o prédio principal às novas salas de aula;
- Pintura das paredes externas do prédio principal de acordo com as orientações da Secretaria de Educação;
- Realocação de brinquedos do parque, manutenção e pintura dos mesmos.

Secretaria de Saúde "Conforme despacho na folha 184 deste processo, onde é solicitado uma reanálise das medidas mitigatórias, temos a informar 
que, por solicitação da interessada, foi realizado no dia 09/01/2020 uma reunião no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi com as presenças do 
Superintende do Hospital Municipal Sr. Marzochi, Secretário de Saúde Dr. Gleberson e representantes da LBO Empreendimentos Imobiliários LTDA 
para discutir detalhamento solicitado.
A partir desta reunião detalhamos as ações propostas nas folhas 176/177 deste processo, iluminação externa, sistema de monitoramento interno e 
alambrado do estacionamento do Hospital Municipal.
· Fechamento da área externa referente ao estacionamento de ambulâncias do setor de 192 do município, compreendendo a construção de um 
alambrando no entorno do setor com 101(cento e um) metros de tela; 1(um) portão de correr de 6m x 1,80m; 1 (um) par de palanque para fixação do 
portão e 2 portões sociais. Entre a benfeitorias estão a construção de mourão curvo a cada 2,5m fixado; pintura branca; mureta de 20 centímetros 
de concreto; escoramento de cantos onde necessário; 3 (três) fios de arame liso (em cima, meio e abaixo), com alicerce de 50 centímetros no solo e 
20 centímetros mureta e 1,60 metros de tela. O orçamento inicial está estima em torno de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).

· Instalação de 3 (três) postes com aproximadamente 12 (doze) metros de altura, com luminária, no estacionamento dos veículos municipais e esta-
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cionamento dos funcionários, ao lado do setor de 192. O orçamento inicial está em torno de R$ 11.000,00 (onze mil reais).

· Sistema de monitoramento sendo composto por:
o Catraca para controle de acesso nos setores de: Internação (1 catraca de deficiente) e Funcionários (2 catracas normal) com instalação, materiais, 
leitores e software, conforme tabela abaixo, com valor aproximado de R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais). 

QTDE DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS 

1 
SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE ATÉ 10 
EQUIPAMENTOS 

2 
CATRACA BIDERIONAL COM SISTEMA DE BIOMETRIA / 
SENHA/ PROXIMIDADE/ URNA COLETORA  

1 
CATRACA P.N.E. BIDIRECIONAL COM SISTEMA DE 
BIOMETRIA/ SENHA/ PROXIMIDADE/ URNA COLETORA  

2 LEITOR DE BIOMETRIA/ SENHA/ PROXIMIDADE 
2 BOTOEIRA DE ABERTURA INDUSTRIAL 
3 SWITCH DE 8 PORTAS 10/100/1000 

610 MTS DE CABO DE REDE CAT6E FURUKAWA GIGALAN 

  
MÃO E OBRA INSTALAÇÃO + CONFIGURAÇÃO E 
TREINAMENTO 

o Troca das câmeras existentes, compondo 16 câmeras completa conforme descritivo abaixo e cabeamento, com valor aproximado de R$ 13.000,00 
(treze mil reais).

QTDE DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS 

16 CAMERA HD FULL COM INFRAVERMELHO, 1080 LINHAS, 
LENTES 2,8 A 6 MM DE RESOLUÇÃO 

1 POWER BALUN 
1 STAND ALONE 16 CANAIS  
1 HD 2 TERA PURPLE 
1 CAIXA DE PROTEÇÃO PARA STAND ALONE 
  INSTALAÇÃO 

o Instalação de câmeras em setores não existentes atualmente de 14 (quatorze) câmeras, sistema de gravação, demais insumos e matérias além 
de cabeamento conforme descritivo abaixo com valor aproximado de R$ 11.000,00 (onze mil reais)

QTDE DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS 

14 CAMERA HD FULL COM INFRAVERMELHO, 1080 LINHAS, 
LENTES 2,8 A 6 MM DE RESOLUÇÃO 

1 POWER BALUN 
1 STAND ALONE 16 CANAIS  
1 HD 2 TERA PURPLE 
1 CAIXA DE PROTEÇÃO PARA STAND ALONE 
  INSTALAÇÃO 

Instalação de câmeras no novo pronto socorro central, sendo 19 (dezenove) câmeras, sistema de gravação, demais insumos e materiais além de 
cabeamento, conforme descritivo abaixo, com valor aproximado de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

QTDE DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS 

19 CAMERA HD FULL COM INFRAVERMELHO, 1080 LINHAS, 
LENTES 2,8 A 6 MM DE RESOLUÇÃO 

2 POWER BALUN 
2 STAND ALONE 16 CANAIS  
2 HD 2 TERA PURPLE 
1 RACK COM BANDEJAS 
  INSTALAÇÃO 

o Compra de 3 (três) nobreak de 1.4va, com bateria interna, com valor aproximado de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos - Unidade de Transporte e Sistema Viário 
"1. Introdução 
Trata-se de pedido de aprovação de projeto referente à construção de condomínio residencial vertical, localizado na Rua Djalma Rogério Cerioni, 
Gleba 1A3, bairro Bom Recreio, neste município, caracterizado como pólo gerador de tráfego pelo artigo 137 da lei 5.998/2016.
Os Pólos Geradores de Tráfego - PGTs, pela oferta de bens e serviços que concentram, atraem grande volume de pessoas e veículos, necessitando 
de espaços especialmente dimensionados para colher esta demanda internamente nas edificações, bem como, adaptações nas vias que lhe dão 
acesso, considerando a natureza da atividade e o número de viagens geradas.

Em função das consequências trazidas pelos Pólos Geradores de Tráfego sobre o trânsito o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), estabeleceu em 
seu artigo 93 o seguinte: "nenhum projeto de edificação que possa transformar-se em pólo 
atrativo de trânsito poderá ser aprovado sem prévia anuência do órgão ou entidade com circunscrição sobre a via e sem que do projeto conste área 
para estacionamento e indicação das vias de acesso adequadas.

2. Descrição do empreendimento 
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O condomínio consiste na construção de 5 blocos (prédios) de apartamentos com 8 apto/andar e com 15 andares mais o térreo (total = 16), totali-
zando 640 apartamentos.
Quanto aos acessos do empreendimento verifica-se que o acesso principal de veículos e o acesso de pedestres foram projetados para a Rua Djalma 
Rogério Cerioni, classificados como local (PDDI - Lei 4.597/2008)
· Área do terreno: 41.915,45 m²
· Área total construída: 44.446,21 m²

3. Vagas de estacionamento

VAGAS Carros PNE Idoso Motos 

Dentro do condomínio 640 07 32 128 

Visitantes 5 1 1 ___ 

TOTAL 645 08 33 128 
 

Idosos 5% de vagas exigidas
Pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida 1% de vagas exigidas

4. Análise do projeto
O responsável técnico deverá atender as exigências constantes na Lei 5.998/2016 e normativas da Utransv.

5. Medidas mitigatórias
· Observar o disposto no artigo 24 da Lei 5.998/2016.
· Poderão ser exigidas obras e adequações no sistema viário da região, a serem definidas pela SOSU/UTRANSV, tendo valor de referência o definido 
pelo Art. 152 da Lei 5.998/2016
Área construída = 44.446,21 m²
UFESP (2019) = R$26,53
Valor previsto das medidas mitigatórias = R$1.179.157,95
· Deverá ser agendada reunião com o Secretário de Obras e Serviços Urbanos para definições das medidas mitigatórias. 

6. Unidade de Serviços Urbanos
Deverá constar no Alvará de construção que há contrapartidas a serem cumpridas pelo empreendedor (item 5).
Na expedição do Habite-se deverá ser solicitado parecer favorável da Unidade de Transportes e Sistema Viário (UTRANSV).

Parecer Técnico Conclusivo

Analisando o EIV referente ao empreendimento em tela, de acordo com os pareceres retro exarados, considerando como instrumento de regramento 
urbanístico, com fins de conciliar os interesses relativos a defesa do Meio Ambiente urbano e os interesses relativos ao desenvolvimento, baseando-
-se no princípio de que a qualidade de vida deverá ser preservada, bem como o equilíbrio da região diretamente afetada, esta Secretaria de Meio 
Ambiente tem as seguintes considerações a fazer:

A) LBO Empreendimentos Imobiliários LTDA, conforme artigo 217 da lei 6264 de 2018, deverá atender na integra, as Diretrizes do DAE, Secretaria 
de Obras e Serviços Urbanos e Secretaria de Meio Ambiente, e deverá apresentar no prazo de 30 dias, projetos e cronogramas para as medidas 
mitigadoras propostas do empreendimento em tela, referente aos itens:

1. Umectação do solo e das vias de acesso;
2. Armazenamento de solo orgânico mineral e saprolito em local adequado;
3. Compensação na área interna do empreendimento dos volumes do solo para corte e aterro;
4. Lavagem dos veículos antes da circulação em vias externas;
5. Regulagem periódica dos motores e manutenção/conservação de máquinas e equipamentos e veículos;
6. Implantação de sistema de drenagem provisório;
7. Revegetação das áreas com solo exposto;
8. Priorizar a utilização do conceito de eco paisagismo;
9. Implantação provisória de dispositivos de coleta, tratamento e disposição final de esgoto;
10. Treinamento de mão de obra;
11. Manutenção preventiva dos equipamentos de uso coletivo;
12. Implantação do programa de gestão de resíduos sólidos;
13. Controle e monitoramento ambiental durante a implantação;
14. Monitoramento das emissões de poeira fugitiva;
15. Controle ambiental dos canteiros de obra de terceiros, através de regulamentos internos de construção nos lotes;
16. Projeto de recomposição ambiental da APP na gleba do empreendimento;
17. Apresentar cronograma de implantação, das medidas mitigadoras da Certidão do DAE;

B) A partir da expedição da Certidão de Aceitação do EIV n° 01/2020, deverá no prazo de 30 dias, firmar Termo de Compromisso junto à Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente, visando apresentação de cronograma de exercício e garantias de execução referente aos itens: 

1. Será necessária a execução de uma rede de água em PEAD Ø 315 mm, derivando do ponto de interligação citado item 3.1 até o empreendimento, 
numa extensão aproximada de 1.125 m;
2. O empreendedor deverá dotar o condomínio com sistema de reservação próprio, com capacidade suficiente para armazenamento de água para 
o período mínimo de vinte e quatro horas de consumo, em conformidade com o Código Sanitário vigente no Estado de São Paulo (decreto estadual 
n° 12.342, de 27/09/1978), artigo 10, paragrafo 1°;

3. O empreendimento deverá ser dotado de entrada única de água, dimensionada de acordo com a vazão de consumo e hidrômetros individuais 
instalados para cada uma das suas unidades autônomas, para medição isolada do consumo de água, conforme artigo 1° da lei municipal n° 4.209, 
de 28/09/2005;

4. Será necessária a execução de uma rede de esgoto em PEAD Ø 600 mm, derivando do ponto de interligação citado no item 4.1 até o empreen-
dimento, num extensão aproximada de 1.730 m;
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5. O empreendedor deverá fazer um aporte financeiro ao fundo munici-
pal para ampliação/construção da ETE Carioba, no valor de R$1.000,00 
(um mil reais) por unidade habitacional, reajustados anualmente pelo 
IPCA - Índice de Preços ao Consumidor Amplo, conforme exigências ao 
Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, assinado em 11 (onze) de 
dezembro de 2017 (dois mil e dezessete), junto à Promotoria Pública do 
Estado de São Paulo; 

6. Ampliação da EMEI Batuíra, localizada na Rua Humberto Casagran-
de, 635, bairro São Luiz à 750 metros de distância do Residencial Boer, 
conforme abaixo:
- Construção (com acabamento total) de 2 salas medindo, em média, 
35m² cada;
- Construção (com acabamento total e acessórios) de 2 banheiros para 
uso infantil, sendo 1 feminino e 1 masculino, medindo, em média 15m² 
cada;
- Construção de passarela com cobertura metálica, interligando o prédio 
principal às novas salas de aula;
- Pintura das paredes externas do prédio principal de acordo com as 
orientações da Secretaria de Educação;
- Realocação de brinquedos do parque, manutenção e pintura dos mes-
mos.

7. Iluminação externa, sistema de monitoramento interno e alambrado 
do estacionamento do Hospital Municipal, conforme abaixo:
- Fechamento da área externa referente ao estacionamento de ambulân-
cias do setor de 192 do município, o orçamento inicial está estima em 
torno de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).

- Instalação de 3 (três) postes com aproximadamente 12 (doze) metros 
de altura, com luminária, no estacionamento dos veículos municipais e 
estacionamento dos funcionários, ao lado do setor de 192. O orçamento 
inicial está em torno de R$ 11.000,00 (onze mil reais).
- Sistema de monitoramento sendo composto por:
o Catraca para controle de acesso nos setores, com valor aproximado de 
R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais).
o Troca das câmeras existentes, compondo 16 câmeras completa con-
forme descritivo abaixo e cabeamento, com valor aproximado de R$ 
13.000,00 (treze mil reais).
o Instalação de câmeras em setores não existentes atualmente de 14 
(quatorze) câmeras, sistema de gravação, demais insumos e matérias 
além de cabeamento conforme descritivo abaixo com valor aproximado 
de R$ 11.000,00 (onze mil reais).
o Instalação de câmeras no novo pronto socorro central, sendo 19 (deze-
nove) câmeras, sistema de gravação, demais insumos e materiais além 
de cabeamento, conforme descritivo abaixo, com valor aproximado de 
R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
o Compra de 3 (três) nobreak de 1.4va, com bateria interna, com valor 
aproximado de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

8. Poderão ser exigidas obras e adequações no sistema viário da região, 
a serem definidas pela SOSU/UTRANSV, tendo valor de referência o 
definido pelo Art. 152 da Lei 5.998/2016
Área construída = 44.446,21 m²
UFESP (2019) = R$26,53
Valor previsto das medidas mitigatórias = R$1.179.157,95

9. Considerando a Certidão de Vistoria Ambiental 04/2019, referente a 
expedição de Diretrizes para implantação de condomínio residencial ver-
tical, pela modificação da paisagem urbana in situ, e alteração dos as-
pectos ambientais, como medidas compensatórias a execução de obras, 
que compõem o projeto de reurbanização da Orla da Praia Azul, no valor 
de  R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), depositando ao Fundo Municipal 
de Meio Ambiente.

Obs: Referente aos serviços de terraplanagem/movimentação de terra 
na gleba, e/ou supressão de vegetação, deverá preceder de autorização 
junto a Secretaria Municipal de meio Ambiente e/ou CETESB.

De acordo com artigo 8° parágrafo primeiro, será lavrada a certidão de 
conclusão após o fiel atendimento das condições expostas por parte do 
empreendedor.

Americana, 07 de fevereiro de 2020

CICERO APARECIDO MOURA DE JESUS
Diretor UFLAP - CREA: 5060150194

ODAIR DIAS
Secretário de Meio Ambiente

 VAGAS

Nº

APÓS O CADASTRO, CASO SEU  PERFIL PROFISSIONAL 

CORRESPONDA AOS CRITÉRIOS DA VAGA, SEU CURRÍCULO VIRTUAL

É ENCAMINHADO PELO SISTEMA AO EMPREGADOR  E CABE A

EMPRESA ANALISAR E CONVOCAR PARA ENTREVISTA.

49 VAGAS 
 DE EMPREGO NO PAT

Os interessados devem entrar no site da Prefeitura de Americana, 
www.americana.sp.gov.br, acessar o link “PAT - cadastro 

currículo”, em seguida acessar  “Cadastre seu currículo para 
concorrer às vagas de emprego no PAT” e preencher os dados. 
O posto fica localizado na Rua Anhanguera, 16, Centro, e atende 

de segunda à sexta-feira, das 08h às 16h.

Ajudante de produção - vaga temporária                                       
Analista comercial                                                                                        
Atendente de Call Center                                                              
Auxiliar administrativo - setor controladoria,
financeiro e fiscal   
Auxiliar contábil                                                                                            
Auxiliar financeiro                                                                                              
Conferente de produção                                                              
Conferente técnico - móveis planejados                                           
Cortador de roupas                                                                                      
Cortador de tecidos                                                                                     
Costureira - interlook, overlook e galoneira                                            
Costureira (máquina reta pesada e travete)
vaga temporária           
Eletricista de manutenção                                                                  
Empregada doméstica                                                                                   
Encarregado de confecção                                                                          
Encarregado de Frios                                                                                   
Esmerilhador                                                                                                 
Faxineiro                                                                                          
Instrumentista                                                                                          
Mecânico geral - exp. com solda, torno e fresa 
(com curso SENAI)                   
Mecânico de Manutenção – possuir técnico na área                                
Operador de empilhadeira elétrica                                            
Serralheiro de alumínio                                                                                  
Soldador - conhecimento em desenhos 
de caldeiraria                          
Tecelão (Tear circular) - Trabalho em 
Arthur Nogueira                   
Técnico de manutenção elétrica                                                                        
Torneiro ferramenteiro                                                                                  
Vendedor - ramo industrial                                                                     
Vendedor externo autônomo                                                          
Vidraceiro cortador/lapidador                                                                      

1
1
2
1

1
1
5
1
1
1
3
1

4
1
1
1
1
1
1
1

4
5
1
1

3

1
1
1
1
1
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