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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 

DECRETO Nº 12.708, DE 2 DE JUNHO DE 2021.

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

  Considerando o disposto na Lei n° 6.392, de 23 de dezembro de 2019, 
e no Decreto n° 12.586, de 15 de dezembro de 2020;

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

  Considerando, por fim, o que consta do procedimento administrativo 
PMA nº 13.854/2020,

  D E C R E T A :

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

  - Cadastro: 08.0107.0038.0001/08.0107.0038.0002/08.0107.0038.000
3

  - Proprietário: Carlos Augusto de Oliveira

  Local: Rua Fortaleza - Lote 2 - Quadra 21 - Loteamento Jardim Nossa 
Senhora de Fátima - Americana - SP

  Descrição: "Inicia-se num ponto localizado no alinhamento da Rua 
Fortaleza onde faz divisa com lote 1B e segue em reta pelo referido 
alinhamento numa distância de 1,51m (um metro e cinquenta e um cen-
tímetros); deste deflete à direita e segue em reta divisando com área 
remanescente numa distância de 28,72m (vinte e oito metros e setenta 
e dois centímetros); deste deflete à direita e segue em reta divisando 
com lote 15 numa distância de 1,50m (um metro e cinquenta centíme-
tros); deste deflete à direita e segue em reta divisando com lotes 17AB, 
18AB e 1B numa distância de 28,84m (vinte e oito metros e oitenta e 
quatro centímetros) até o ponto inicial perfazendo uma área superficial 
de 43,17m2 (quarenta e três metros quadrados e dezessete centímetros 
quadrados).

  - Cadastro: 08.0107.0264.0000

  - Proprietário: Eder Henrique de Oliveira

Terça-feira, Americana, terça-feira, Americana, terça-feira, 

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

UniDaDe De Direitos HUmanos

CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO ORDINÁRIA COMID DO DIA 
14/06/2021

A Presidente do Conselho Municipal do Idoso - COMID, no uso das 
suas atribuições, convoca os (as) Conselheiros (as) para  a reunião 
ordinária a ser realizada, de forma virtual, no dia 14 de junho de 

2021, das 8h00 às 12h00, cuja Pauta segue:

I. Abertura - Sra. Maria Cristina Louzado Vianna; II. Justificativas das 
ausências; III. Leitura, discussão e aprovação da ata da reunião anterior; 
IV. Informes gerais:  a) Informativo CEI-SP nº 11/2021: Carteira do Ido-
so - para ciência;  b) Informe sobre V Conferência Nacional dos Direitos 
da Pessoa Idosa - para ciência;  b) Informe sobre Ação Conjunta CO-
MID/SASDH/Saúde/VISA/GAMA e Defesa Civil "ONG Casa Eva" - para 
ciência. V. Matérias para Deliberação e PAUTA DO DIA: 1. Comissão 
de Políticas Públicas: a) Ações do "Projeto Sentinela" (reunião Núcleo 
de Prevenção de Violência e Acidentes; líderes  religiosos) - para ci-
ência e providências; b) Encaminhamento incorreto demanda GAMA/
Polícia Civil e Disque-100 para COMID - para ciência e  providências; 
c) Matéria Jornal O Liberal "Mortes por atropelamento" - para ciência 
e providências; d) Atendimento demanda: Serviço de Acolhimento para 
Pessoa Idosa dependente / com transtorno  psiquiátrico - para ciên-
cia e providências. 2. Comissão de Normas: a) Análise Renovação da 
Inscrição Diaconia São Judas Tadeu - para ciência e providências; b) 
Análise Renovação da Inscrição Benaiah - para ciência e providências; 
c) Análise Renovação da Inscrição Casa de Repouso Girassol - para 
ciência e providências; d) Retorno Residencial Vita Senior sobre análise 
Renovação da Inscrição - para ciência e providências; e) Retorno AMI 
Instituição para Idosos sobre análise Inscrição - para ciência e providên-
cias. 3. Comissão de Comunicação Social e Eventos:  a) Dia Mundial de 
Combate à Violência contra Pessoa Idosa - para ciência e providências. 
4. Comissão de Orçamento e Finanças: a) Retorno PMA sobre proposta 
COMID para PPA - para ciência; b) Retorno SASDH Edital Chamamento 
Público para Projetos Chancelados - para providências; c) DBF - para 
ciência; d) Audiência pública PPA e LDO - para ciência e providências. 
5. Comissão de Visitação:  a) Informe sobre reunião com Secretário de 
Saúde sobre VISA - para ciência;  b) Denúncia ILPI Viva Mais - para 
ciência e providências; VI. Encerramento. 

Americana, 08 de junho de 2021

MARIA CRISTINA LOUZADO VIANNA
PRESIDENTE COMID
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  - Local: Rua Belém - Lote 15 - Quadra 21 - Loteamento Nossa Senhora 
de Fátima - Americana - SP

  Descrição: "Inicia-se no ponto localizado na divisa com lote 2 e segue 
em reta pela referida divisa numa distância de 12,16m (doze metros e 
dezesseis centímetros); deste deflete à direita e segue em reta divisan-
do com lote 14 numa distância de 1,50m (um metro e cinquenta cen-
tímetros); deste deflete à direita e segue em reta divisando com área 
remanescente numa distância de 12,16m (doze metros e dezesseis 
centímetros); deste deflete à direita e segue em reta divisando com lote 
17AB numa distância de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros) até 
o ponto inicial perfazendo uma área superficial de 18,24m2 (dezoito me-
tros quadrados e vinte e quatro centímetros quadrados)."

  - Cadastro: 08.0107.0251.0000

  - Proprietário: Eder Henrique de Oliveira

  - Local: Rua Belém - Lote 14 - Quadra 21 - Loteamento Jardim Nossa 
Senhora de Fátima - Americana - SP

  Descrição; "Inicia-se no ponto localizado na divisa com lote 3 e segue 
em reta pela referida divisa numa distância de 12,16m (doze metros e 
dezesseis centímetros); deste deflete à direita e segue em reta divisan-
do com lote 12A1numa distância de 1,50m (um metro e cinquenta cen-
tímetros); deste deflete à direita e segue em reta divisando com área 
remanescente numa distância de 12,16m (doze metros e dezesseis cen-
tímetros); deste deflete à direita e segue em reta divisando com lote 15 
numa distância de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros) até o pon-
to inicial perfazendo uma área superficial de 18,24m2 (dezoito metros 
quadrados e vinte e quatro centímetros quadrados)." 

  - Cadastro: 08.0107.0239.0000

  - Proprietário: Max Sandro Bortolin

  - Local: Rua Belém - Lote 12A1 - Quadra 21 - Loteamento Jardim Nossa 
Senhora de Fátima - Americana - SP

  Descrição: "Inicia-se no ponto localizado na divisa com lote 4 e segue 
em reta pela referida divisa divisando com lotes 4 e 5 numa distância 
de 19,50m (dezenove metros e cinquenta centímetros); deste deflete à 
direita e segue em reta divisando com lote 12B numa distância de 1,50m 
(um metro e cinquenta centímetros); deste deflete à direita e segue em 
reta divisando com área remanescente numa distância de 19,50m (de-
zenove metros e cinquenta centímetros); deste deflete à direita e segue 
em reta divisando com lote 14 numa distância de 1,50m (um metro e cin-
quenta centímetros) até o ponto inicial perfazendo uma área superficial 
de 29,25m2 (vinte e nove metros quadrados e vinte e cinco centímetros 
quadrados)."

  - Cadastro: 08.0107.0218.0000

  - Proprietário: Tadashi Takigutsi

  - Local: Rua Belém - Lote 12B - Quadra 21 - Loteamento Jardim Nossa 
Senhora de Fátima - Americana - SP

  Descrição: "Inicia-se no ponto localizado na divisa com lote 5 e se-
gue em reta pela referida divisa numa distância de 6,50m (seis metros 
e cinquenta centímetros); deste deflete à direita e segue em reta divi-
sando com lote 11 numa distância de 1,50m (um metro e cinquenta cen-
tímetros); deste deflete à direita e segue em reta divisando com área 
remanescente numa distância de 6,50m (seis metros e cinquenta cen-
tímetros); deste deflete à direita e segue em reta divisando com lote 
12A1 numa distância de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros) até 
o ponto inicial perfazendo uma área superficial de 9,75m2 (nove metros 
quadrados setenta e cinco centímetros quadrados)." 

  - Cadastro: 08.0107.0212.0000

  - Proprietário: Letícia Alves de Oliveira

  - Local: Rua Belém - Lote 11 - Quadra 21 - Loteamento Jardim Nossa 
Senhora de Fátima - Americana - SP

  Descrição: "Inicia-se no ponto localizado na divisa com lote 6 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 

12B 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, o acesso permanente às áreas de terreno objeto 
da servidão, sem prejuízo de serem utilizadas pelos proprietários ou ter-
ceiros por eles autorizados, desde que observadas as limitações ditadas 
pelo Poder Público Municipal.

  Parágrafo único. A não observância das limitações impostas pelo Poder 
Público Municipal sujeitará o infrator à obrigatoriedade de promover as 
demolições, remoções e limpezas pertinentes, respondendo ainda pelas 
perdas e danos cabíveis.

  Art. 3° Fica o Departamento de Água e Esgoto, por meio de sua Procu-
radoria Jurídica, autorizado e incumbido de promover, de forma amigável 
ou judicial, as medidas necessárias à instituição da servidão administra-
tiva de que trata este decreto.

  Art. 4º As despesas decorrentes da execução deste decreto correrão 
por conta das dotações orçamentárias próprias.

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

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 2 de junho de 2021.

   Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.

FRANCISCO ANTONIO SARDELLI
Prefeito Municipal

FABIO BERETTA ROSSI
Secretário Municipal de Administração

 

PORTARIA Nº 10.404, DE 1º DE JUNHO DE 2021.

  "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, VANDERLEI MARCELO DE SOUZA, para 
exercer o cargo de ASSESSOR DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, em 
substituição.

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

  Prefeitura Municipal de Americana, ao 1º de junho de 2021.

  Publicado na mesma data na Secretaria de Administração. 

FRANCISCO ANTONIO SARDELLI
Prefeito Municipal

FABIO BERETTA ROSSI
Secretário Municipal de Administração

 

PORTARIA Nº 10.405, DE 1º DE JUNHO DE 2021.

   "Que nomeia Assessor Institucional."

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 MARCOS HENRIQUE BIASI MOSCARDINI, 
para exercer o cargo de ASSESSOR INSTITUCIONAL, em substituição.

  II - Estabelecer que esta portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

Publicado na mesma data na 
Secretaria de Administração

FABIO BERETTA ROSSI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO 

FRANCISCO ANTONIO 
SARDELLI 

PREFEITO MUNICIPAL

DIEGO DE BARROS GUIDOLIN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

NEGÓCIOS JURÍDICOS

Publicado na mesma data na 
Secretaria de Administração

FABIO BERETTA ROSSI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO 

FRANCISCO ANTONIO 
SARDELLI 

PREFEITO MUNICIPAL

DIEGO DE BARROS GUIDOLIN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

NEGÓCIOS JURÍDICOS
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  Prefeitura Municipal de Americana, ao 1º de junho de 2021.

   Publicado na mesma data na Secretaria de Administração 

FRANCISCO ANTONIO SARDELLI
Prefeito Municipal

FABIO BERETTA ROSSI
Secretário Municipal de Administração

 

PORTARIA Nº 10.406, DE 1º DE JUNHO DE 2021.

  "Que nomeia CHEFE DE GABINETE DO SECRETÁRIO."

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, o servidor público municipal concursado 
MARCOS SCANTAMBURLO, matrícula 12506, para exercer o cargo de 
CHEFE DE GABINETE DO SECRETÁRIO, em substituição.

  II - Estabelecer que esta portaria entre em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

  Prefeitura Municipal de Americana, ao 1º de junho de 2021.

   Publicado na mesma data na Secretaria de Administração 

FRANCISCO ANTONIO SARDELLI
Prefeito Municipal

FABIO BERETTA ROSSI
Secretário Municipal de Administração

 

LICITAÇÕES

EDITAL DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 078/2021. 

 Processo nº 3.235/2021.

OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICA-
MENTOS PARA ATENDIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS".

  Abertura das Propostas: 22 de Junho de 2021, a partir das 08h00 
horas.

  Início da sessão de disputa de preços: 22 de Junho 2021, a partir das 
08h30 horas. 

  O Edital estará à disposição dos interessados na Unidade de Supri-
mentos, sito a Av. Brasil, nº 85, 1º andar, no horário das 09h00 às 16h00 
horas, no site www.americana.sp.gov.br, ou www.bbmnetlicitacoes.com.
br, a partir de 10 de Junho de 2021.

EDITAL DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021. 

 Processo nº 3.376/2021.

OBJETO: "AQUISIÇÃO DE ENXOVAL PARA O PRONTO ATENDI-
MENTO DO ZANAGA"

  Abertura das Propostas: 24 de Junho de 2021, a partir das 08h00 
horas.

  Início da sessão de disputa de preços: 24 de Junho 2021, a partir das 
08h30 horas. 

  O Edital estará à disposição dos interessados na Unidade de Supri-
mentos, sito a Av. Brasil, nº 85, 1º andar, no horário das 09h00 às 16h00 
horas, no site www.americana.sp.gov.br, ou www.bbmnetlicitacoes.com.
br, a partir de 10 de Junho de 2021.

EDITAL DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2021. 

 Processo nº 3.751/2021.

OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATE-
RIAIS PARA ACUPUNTURA PARA O NÚCLEO DE ESPECIALIDA-
DES".

  Abertura das Propostas: 25 de Junho de 2021, a partir das 08h00 
horas.

  Início da sessão de disputa de preços: 25 de Junho 2021, a partir das 
08h30 horas. 

  O Edital estará à disposição dos interessados na Unidade de Supri-
mentos, sito a Av. Brasil, nº 85, 1º andar, no horário das 09h00 às 16h00 
horas, no site www.americana.sp.gov.br, ou www.bbmnetlicitacoes.com.
br, a partir de 10 de Junho de 2021.

.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2021. 

 Processo nº 3.572/2021.

OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE AGULHAS 
PARA BIÓPSIA DE MAMA PARA O NÚCLEO DE ESPECIALIDADES".
  
Abertura das Propostas: 28 de Junho de 2021, a partir das 08h00 horas.
  Início da sessão de disputa de preços: 28 de Junho 2021, a partir das 
08h30 horas. 

  O Edital estará à disposição dos interessados na Unidade de Supri-
mentos, sito a Av. Brasil, nº 85, 1º andar, no horário das 09h00 às 16h00 
horas, no site www.americana.sp.gov.br, ou www.bbmnetlicitacoes.com.
br, a partir de 10 de Junho de 2021.

CHAMAMENTO PÚBLICO

  A Prefeitura Municipal de Americana informa que, nos termos do art. 
34,§ 1º da Lei 8666/93, está aberto o chamamento público para a re-
alização do cadastro de fornecedores. Os interessados poderão retirar 
a relação de documentos no site https://www.americana.sp.gov.br/do-
wnload/licitacoes_relacaoDocumentosParaCadastro.pdf e providenciar 
o protocolo. Demais informações poderão ser obtidas na Unidade de 
Suprimentos pelo telefone (19) 3475-9046, das 09:00 às 16:00 horas.

EDITAL DE SUSPENSÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 067/2021. 

 Processo nº 3.379/2021.

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

  A Prefeitura Municipal de Americana torna público que fica SUSPENSA 
a presente licitação para readequação do Edital.

  Eu, Luciane Carloni, matrícula 11.215, conferi o presente. Eu, Fabio Be-
retta Rossi, Secretário de Administração, autorizei a publicação oficial. 
Americana, 08 de Junho de 2021.

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E 
ESGOTO

 

EDITAL DE EXTRATO CONTRATUAL

CHAMADA PÚBLICA Nº 01/21

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4.502/2021

OBJETO: Prestação de serviços de arrecadação de faturas e demais 
documentos emitidos pelo "DAE - Americana", em padrão FEBRABAN, 
através da rede de atendimento do Banco, de guichês de caixa e/ou 
meios eletrônicos com prestação de contas por meio magnético dos va-
lores arrecadados, conforme especificações contidas no Termo de Re-
ferência.

Publicado na mesma data na 
Secretaria de Administração

FABIO BERETTA ROSSI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO 

FRANCISCO ANTONIO 
SARDELLI 

PREFEITO MUNICIPAL

DIEGO DE BARROS GUIDOLIN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

NEGÓCIOS JURÍDICOS

Publicado na mesma data na 
Secretaria de Administração

FABIO BERETTA ROSSI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO 

FRANCISCO ANTONIO 
SARDELLI 

PREFEITO MUNICIPAL

DIEGO DE BARROS GUIDOLIN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

NEGÓCIOS JURÍDICOS
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CONTRATO: 26/21 
CONTRATANTE: Departamento de Água e Esgoto
CONTRATADA: BANCO BRADESCO S.A.
VALOR DO CONTRATO: R$ 451.550,00
DATA DA ASSINATURA: 25/05/2021
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

CONTRATO: 27/21 
CONTRATANTE: Departamento de Água e Esgoto
CONTRATADA: BANCO DO BRASIL S.A.
VALOR DO CONTRATO: R$ 451.550,00
DATA DA ASSINATURA: 25/05/2021
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

CONTRATO: 28/21 
CONTRATANTE: Departamento de Água e Esgoto
CONTRATADA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
VALOR DO CONTRATO: R$ 280.050,00
DATA DA ASSINATURA: 25/05/2021
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses 

CONTRATO: 29/21 
CONTRATANTE: Departamento de Água e Esgoto
CONTRATADA: ITAU UNIBANCO S.A.
VALOR DO CONTRATO: R$ 280.050,00
DATA DA ASSINATURA: 25/05/2021
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

Americana, 08 de junho de 2021

MARCOS EDUARDO MORELLI
DIRETOR DE UNIDADE EXECUTIVA

GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA 
(GAMA)

 

EDITAL Nº 02/2021
"Estabelece o procedimento para o Curso de orientação e procedi-

mentos técnicos e operacionais para o G.P.A da Guarda Municipal de 
Americana".

MARCO AURÉLIO DA SILVA, Diretor Comandante da Guarda Munici-
pal de Americana, no uso das atribuições que lhe são conferidas por 
lei, resolve estabelecer o procedimento para o Curso de Orientação e 
Procedimentos Técnicos e Operacionais para o GPA (Grupo de Proteção 
Ambiental) da Guarda Municipal de Americana.

  Considerando o artigo 6°, inciso IV, e § 3° na Lei Federal 10.826 de 
2003;

  Considerando o artigo 12 da Lei Federal 13.022 de 2014;

  Considerando o artigo 15, alínea A da Portaria 003-CGCST/DIREX/PF/
DF de 03 de dezembro de 2020.

  Considerando, também, a Lei Municipal 5.453 de 2013 que rege o con-
vênio entre a Prefeitura Municipal de Americana com o Departamento de 
Polícia Federal;

  Considerando o artigo 7°, inciso V da Lei Municipal 6.496 de 2021;

  Considerando a lei 6.133/2018, dispõe sobre o Grupo de Proteção Am-
biental da Guarda Municipal de Americana.

  Art. 1º. A Instrução tem como finalidade prática, para ajustar e instituir 
procedimentos técnicos e operacionais, Instruir os agentes ambientais 
concernentes as principais legislações municipais aplicadas ao meio 
ambiente, Lei Federal 9.605/98 - Lei de Crimes Ambientais, utilização do 
decibelímetro e outros equipamentos, elaboração de Autos de Infração, 
Notificações e Boletins de Ocorrência. 

  Art. 2º. O Curso de orientação e procedimentos técnicos e operacionais 
constara como Estágio de Qualificação Profissional do ano de 2021.

  Art. 3º. O Curso de orientação e procedimentos técnicos e operacionais 
terá inicio no dia 08/06/2021 e término no dia 09/06/2021, sendo o qua-
dro de instruendos divididos em duas (02) equipes cujo horário de curso 

terá inicio as 12h00 e término as 18h00.

  Art. 4º. Considerando as respectivas datas da instrução, referente aos 
horários das jornadas de trabalho, as Equipes A e C, cumprirão jornada 
de trabalho dás 06hh00 às 18h00 e as Equipes B e D, serão escalados 
dás 12h00 às 24h00.

  Art. 5º. O conteúdo programático contemplara: 

  1. Explanação teórica e exercícios práticos para aplicação das legis-
lações; 
  2. Caracterização de infrações; 
  3. Procedimentos técnicos e operacionais no atendimento e encami-
nhamento de ocorrências ambientais; 
  4. Manipulação e uso de instrumentos e equipamentos;

  5. Elaboração de documentos relacionados.

  Art. 6º. Esta portaria perderá sua vigência após a conclusão final do 
curso conforme o artigo 3º.

Americana, 08 de junho de 2021

MARCO AURÉLIO DA SILVA
DIRETOR-COMANDANTE

MANTENHA O
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SOCIAL
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de proteção

individual são
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