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  GESSONI DE FÁTIMA SCHIAVO

  II - Fica nomeada a servidora ALESSANDRA MARAISA MIRANDA PE-
REIRA como Presidente da Comissão de que trata o item anterior.

  III - A Comissão terá vigência de 2 anos, prorrogável por igual período.

  IV - Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial a Por-
taria nº 8.335, de 23 de maio de 2016.

  V - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 2 de agosto de 2021.
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PORTARIA Nº 10.446, DE 2 DE AGOSTO DE 2021.

"Que exonera servidor comissionado."

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 - Exonerar, conforme proc. administrativo digital nº 8.065/2021, o ser-
vidor comissionado ALEXANDRO NEVES GRILO, do cargo de CHEFE 
DE GABINETE DO SECRETÁRIO, em 2 de agosto de 2021.

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

   Prefeitura   Municipal de Americana, aos 2 de agosto de 2021.
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DECRETO Nº 12.754, DE 2 DE AGOSTO DE 2021.

"Altera o Decreto n° 12.671, de 7 de abril de 2021, na forma que especi-
fica, e dá outras providências."

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

  Considerando o que consta do memorando digital PMA nº 5.513/2021,

  D E C R E T A :

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

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 

EDITAL DE CONTRATO DE TRABALHO

A Prefeitura Municipal de Americana torna pública (s) a (s) celebração 
(ções) do (s) contrato (s) de trabalho abaixo relacionado (s):

  EWERTON DE ASSIS MARTINHA, ENFERMEIRO, CLT - Temporário 
- Processo Seletivo, Term. Contr.: 25/10/2021, conforme Lei 4333/2006, 
R$3679,86, dot: 14.05.00.3190, SECRETARIA DE SAUDE, prot.: 
27756/2020, adm.: 26/07/2021, Justificativa: Combate a COVID-19; 
  FABIANA JORA DE SOUZA LIMA, ENFERMEIRO, CLT - Temporário - 
Processo Seletivo, Term. Contr.: 26/10/2021, conforme Lei 4333/2006, 
R$3679,86, dot: 14.05.00.3190, SECRETARIA DE SAUDE, prot.: 
27756/2020, adm.: 27/07/2021, Justificativa: Combate a COVID-19; 
  GRAZIELE CRISTINA GERMANO DA SILVA, ENFERMEIRO, CLT - 
Temporário - Processo Seletivo, Term. Contr.: 27/10/2021, conforme Lei 
4333/2006, R$3679,86, dot: 14.05.00.3190, SECRETARIA DE SAUDE, 
prot.: 27756/2020, adm.: 28/07/2021, Justificativa: Combate a COVID-19; 
  RENATA GONCALVES PACHECO, ENFERMEIRO, CLT - Temporário 
- Processo Seletivo, Term. Contr.: 25/10/2021, conforme Lei 4333/2006, 
R$3679,86, dot: 14.05.00.3190, SECRETARIA DE SAUDE, prot.: 
27756/2020, adm.: 26/07/2021, Justificativa: Combate a COVID-19;

  Eu, RENATA CRISTINA SANTOS, matricula nº 14.726, elaborei o pre-
sente edital. Eu, FABIO BERETTA ROSSI, Secretário Municipal de Ad-
ministração, autorizei a publicação oficial. Americana, 4 de Agosto de 
2.021.
 

PORTARIA Nº 10.444, DE 2 DE AGOSTO DE 2021.

"Dispõe sobre a composição da Comissão de Gestão do Plano de Car-
reira do Magistério Público Municipal, 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. 17, da Lei nº 4.053, de 1º de julho de 
2004, com redação conferida pela Lei nº 4.668, de 04 de julho de 2008;

  Considerando, por fim, o que consta do procedimento administrativo 
digital - Memorando 5.429/2021,

  R E S O L V E :

  I - A Comissão de Gestão do Plano de Carreira do Magistério Público 
Municipal, instituída pela Lei nº 4.053, de 1º de julho de 2004, com reda-
ção conferida pela Lei nº 4.668, de 04 de julho de 2008, fica composta 
pelos seguintes membros:

  a) Servidores da Secretaria de Educação:

  ALESSANDRA MARAISA MIRANDA PEREIRA
  DARIO MARTINS DELL AGNEZZE
  PEDRO FELTRIN NALI

  b) Servidores do quadro do Magistério Público Municipal:

  MARIA DO CARMO JUSTI FUKAMATSU
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  Art. 1º O inciso II do artigo 1º do Decreto n° 12.671, de 7 de abril de 
2021, passa a ter a seguinte alteração:

"II - indicados dentre os servidores da Guarda Municipal de Americana:

  ................................................................................................................
...
  - Suplente: André Luiz Boni;"

  Art. 2° Ficam mantidas as demais disposições contidas no Decreto n° 
12.671, de 7 de abril de 2021.

  Art. 3° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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

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 
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LICITAÇÕES

EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

- DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 052/2021 - 621.

 Processo n.º 5.948/2021.

OBJETO: "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CUMPRIMENTO 
DE ORDEM JUDICIAL".

  Contratante: "PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA".

  Contratada: "DROGAL FARMACÊUTICA LTDA" - VALOR TOTAL R$ 
565,20.

  Contratada: "DROGARIA MINI LTDA" - VALOR TOTAL R$ 5.811,60.
  Contratada: "ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA" - VALOR 
TOTAL R$ 15.679,15.

  Contratada: "FARMA VIDA FARMACIA LTDA" - VALOR TOTAL R$ 
548,82.

  Prazo: 12 meses

  Fundamento legal: Art. 24, V da Lei Federal nº 8.666/93.

  Ratificação: Secretário de Administração, em 05 de Agosto de 2021.

EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

- DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 053/2021 - 622.

 Processo n.º 6.169/2021.

OBJETO: "AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO REGORAFENIBE 
40mg".

  Contratante: "PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA".

  Contratada: "CM HOSPITALAR S.A." - VALOR TOTAL R$ 114.534,00.
  Prazo: ENTREGA ÚNICA

  Fundamento legal: Art. 24, V da Lei Federal nº 8.666/93.
  
Ratificação: Secretário de Administração, em 05 de Agosto de 2021.
  
Eu, Luciane Carloni, matrícula n.º 11.215, conferi o presente. Eu, Fabio 
Beretta Rossi, Secretário de Administração, autorizei a publicação oficial. 

Americana, 05 de Agosto de 2021. 
 

DECRETO Nº 12.753, DE 2 DE AGOSTO DE 2021.

"Outorga ao empresário individual Alan Aparecido Rosa 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, inciso VI, e 82, § 4º, da Lei Orgâ-
nica do Município de Americana;

  Considerando o disposto na Lei nº 4.299, de 4 de janeiro de 2006; 

  Considerando o que consta no Decreto n° 9.706, de 3 de julho de 2012;

  Considerando o que consta do protocolo digital PMA nº 40.193/2021,

  D E C R E T A :

  Art. 1º Fica outorgada ao empresário individual Alan Aparecido Rosa, 
inscrito no CNPJ/MF sob nº 42.742.394/0001-01, e no Cadastro de Ati-
vidades do Municípiosob nº111.673, com endereço residencial na Rua 
Emiliano Perneta, nº 230, Jardim Nossa Senhora Aparecida, na Cidade 
de Americana, Estado de São Paulo, permissão de uso de área pública 
a seguir descrita:

  Proprietário: Prefeitura Municipal de Americana

  Local: Rua Voltolino - Loteamento Jardim Nossa Senhora Aparecida - 
Americana - SP

  Cadastro: 36.0208.0134.0000

  Descrição: "Inicia-se no ponto localizado no alinhamento da Rua Nina 
Rodrigues e segue em reta divisando com área remanescente numa 
distância de 4,65m (quatro metros e sessenta e cinco centímetros); des-
te deflete à direita e segue em reta divisando com área remanescente 
numa distância de 6,80m (seis metros e oitenta centímetros); deste de-
flete à direita e segue em curva a direita na confluência das Ruas Anto-
nio Conselheiro com Avenida Nina Rodrigues numa distância de 9,10m 
(nove metros e dez centímetros) até o ponto inicial perfazendo uma área 
superficial de 22,30m2 (vinte e dois metros quadrados e trinta centíme-
tros quadrados)."

  Parágrafo único. A área objeto da permissão de uso outorgada por este 
decreto deverá ser utilizada pelo permissionário, exclusivamente, para 
fins de comercialização de produtos alimentícios.

  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$269,45 
(duzentos e sessenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), cujo 
recolhimento deverá ser efetuado até o dia 25 (vinte e cinco) do mês 
subsequente ao de referência.

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

  I - reajustado de acordo com a legislação municipal vigente;

  II - devido até a data de revogação deste diploma, ou até a data da inte-
gral desocupação do bem, caso, por qualquer motivo, esta ocorra após 
a edição do referido ato revocatório;

  Art. 3º Sem prejuízo da exigibilidade do preço público previsto no art. 
2º deste decreto, a Prefeitura Municipal poderá lançar eventuais tributos 
incidentes sobre 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; 



3 Diário oficial Sexta-feira, 06 de agosto de 2021

  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 atividade 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. 7. 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. 8. 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. 9. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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

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

   
 

LEI Nº 6.537, DE 3 DE AGOSTO DE 2021.

Autor do Projeto de Lei C. M. nº 88/2021 - Poder Legislativo - Vereador 
Clemente Alves dos Santos Neto. 

  "Altera a Lei nº 6.408, de 16 de março de 2020, que "Dispõe sobre a 
obrigatoriedade da empresa concessionária ou permissionária de servi-
ço público de distribuição de energia elétrica atender às normas técnicas 
aplicáveis à ocupação do espaço público e promover a retirada dos fios 
inutilizados nos postes, notificar as demais empresas que utilizam os 
postes como suporte de seus cabeamentos, em vias públicas do Municí-
pio de Americana e dá outras providências."."

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

  Art. 1º O parágrafo 3º do artigo 1º da Lei nº 6.408, de 16 de março de 
2020 passa a vigorar com a seguinte redação:

  "Art.1º ......................................................................................................
  § 1º ..........................................................................................................
  § 2º ..........................................................................................................

  § 3º Fica a empresa concessionária ou permissionária de energia elé-
trica obrigada a realizar o alinhamento e retirada dos fios inutilizados 
nos postes de sua responsabilidade e a notificar as demais empresas 
que utilizam os postes como suporte de seus cabeamentos, a fim de 
que estas possam realizar o alinhamento e retirada dos cabos e demais 

instrumentos e equipamentos das mesmas que estejam inutilizados."

  Art. 2º Inclui parágrafo 4º com a seguinte redação:

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

  § 1º ..........................................................................................................
.............................................

  § 2º ..........................................................................................................
.............................................

  § 3º ..........................................................................................................
.............................................

  § 4º A empresa concessionária ou permissionária de energia elétrica 
e demais empresas que se utilizem dos postes de energia elétrica após 
devidamente notificadas têm o prazo de 10 (dez) dias para regularizar a 
situação de seus cabos e/ou instrumentos existentes."

  Art. 3º No artigo 4º será incluído os parágrafos 4º, 5º e 6º com a se-
guinte redação:

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

  § 1º ..........................................................................................................
.............................................

  § 2º ..........................................................................................................
.............................................

  § 3º ..........................................................................................................
.............................................

  § 4º No caso de substituição de postes a empresa responsável terá 
48 (quarenta e oito) horas para executar o reparo do passeio público 
(se existente) e remoção das sobras de materiais (terra, pedra, areia, 
cabos) do local onde foi executado o serviço sem ônus ao munícipe e à 
administração pública.

  § 5º A empresa concessionária ou permissionária deverá apresentar 
cronograma de execuções de serviços, com antecedência mínima de 15 
(quinze) dias nos casos em que houver necessidade de interdição de via 
pública, salvo os casos comprovados de emergência.

  § 6º A empresa concessionária ou permissionária fica obrigada a religar 
os equipamentos de iluminação pública, assim como deverá ressarcir 
danos aos equipamentos de iluminação pública bem como as placas de 
sinalização de trânsito que estiverem nos postes."

  Art. 4º O artigo 8º passa a vigorar com a seguinte redação:

  "Art. 8º O não cumprimento do disposto nesta Lei sujeitará o infrator à 
multa de:

  I - à empresa concessionária ou permissionária, multa diária de 35 (trin-
ta e cinco) UFESPs (Unidades Fiscais do Estado de São Paulo);

  II - à empresa que utiliza os postes da concessionária ou permissioná-
ria de energia elétrica para suporte de seus cabeamentos, após serem 
devidamente notificadas pela CPFL multa diária de 70 (setenta) UFESPs 
(Unidades Fiscais do Estado de São Paulo), se, depois de notificada, 
não realizar a manutenção de seus cabos e/ou petrechos no prazo de 
15 (quinze) dias;

  III - após o prazo da notificação, se não atendido o artigo 1º, §4º, além 
da multa diária, será cobrado o valor de 10 (dez) UFESPs (Unidades Fis-
cais do Estado de São Paulo) por metro de cabo apreendido pela muni-
cipalidade que ficarão depositados por 60 (sessenta) dias. A não retirada 
dos cabos e equipamentos permitirá que os mesmos sejam descartados 
sem nenhum ônus à municipalidade."

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 3 de agosto de 2021.

   Ref. Prot. Digital PMA nº 63.559/2021.

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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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
 

UniDaDe De fiscalização, licenciamento ambiental 
e Projetos

NOTIFICAÇÃO

Considerando o retorno do AR sem êxito na entrega ao interessado, re-
ferente à Poluição Sonora em Veículo, conforme legislação municipal 
vigente, artigo 3°, da Lei Municipal nº 5.907/2016 com as alterações pro-
movidas pela Lei Municipal 6.325/2019, fica notificado do Auto de Infra-
ção e Imposição de Multa (AIIM) Nº 3459/2021. 

Fiscalização- GPA: 847/2021-Poluição Sonora em Veículo
Nome: Gustavo Manoel Lopes. 
Endereço da Infração: Rua das Hortências, 281- Cidade Jardim, Ame-
ricana/SP. 
Prazo para interposição de recurso: 15 dias

Americana, 05 de agosto de 2021

CICERO APARECIDO MOURA DE JESUS
Diretor UFLAP - CREA: 5060150194

 

NOTIFICAÇÃO

Considerando o retorno do AR sem êxito na entrega ao interessado, re-
ferente à Poluição Sonora em Veículo, conforme legislação municipal 
vigente, artigo 3°, da Lei Municipal nº 5.907/2016 com as alterações pro-
movidas pela Lei Municipal 6.325/2019, fica notificado do Auto de Infra-
ção e Imposição de Multa (AIIM) Nº 3290/2021. 

Fiscalização- GPA: 1.025/2021- Poluição Sonora em Veículo
Nome: Luiz Algusto Aparecido do Nascimento Pereira. 
Endereço da Infração: Av. São Paulo, s/n - Praia Azul, Americana/SP. 
Prazo para interposição de recurso: 15 dias

Americana, 05 de agosto de 2021

CICERO APARECIDO MOURA DE JESUS
Diretor UFLAP - CREA: 5060150194

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
SOCIAL DOS SERVIDORES 

MUNICIPAIS DE AMERICANA
 

HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DOS 
CANDIDATOS PARA ELEIÇÃO DOS CONSELHEIROS                                                 

GESTÃO 2021 - 2023.

A Comissão Eleitoral, nomeada através da Portaria Ameriprev nº 06, de 
10 de junho de 2021, em atendimento a Resolução Ameriprev nº 01, de 
09 de junho de 2021, delibera:

  1. Está encerrada a fase de inscrições dos Candidatos ao Conselho de 
Administração e ao Conselho Fiscal do AMERIPREV;

  2. Estão HOMOLOGADAS as inscrições dos seguintes candidatos:

  Candidatos ao Conselho Fiscal

  · Camila Helena Fahl Kitzberger
  · Fernanda Mutti Bressanin 
  · Paulo Roberto da Silva
  · Raíssa Pedrini Camero
  · Rogério Casagrande
  · Vanessa Zucareli Westarb

  Candidatos ao Conselho de Administração

  · Antonio Grandin Junior
  · Aristides Ranocchia
  · Celso Roberto Fabricio Junior

  · Janice Ferreira dos Santos
  · Márcio Roberto Pinto de Oliveira
  · Roberto Carlos da Rocha
  · Sara Jani Faria Pedrini
  · Thayara de Oliveira Delírio Olivato

  3. Não houve indeferimento de candidatura.
  Sem mais, 
   Americana, 02 de agosto de 2021 

  Vivian Cristina Lafolga Ruiz
  Presidente

  Antonio Sebastião Moro
  Membro

  Maria Marta Cioldin
  Membro

  Roseane Martins Madureira Ferreira 
  Membro

Americana, 05 de agosto de 2021

ERICH HETZL JUNIOR
SUPERINTENDENTE

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E 
ESGOTO

 

PORTARIA Nº 1.117, DE 04 DE AGOSTO DE 2021.
"Que nomeia em Comissão Assessora Especial".

 CARLOS CESAR GIMENEZ ZAPPIA, Superintendente do Departa-
mento de Água e Esgoto, no uso de suas atribuições legais, de acordo 
com o Processo Administrativo Digital n° 8217/2021, 

R E S O L V E :

  I - Nomear em comissão a Sra. TATIANA CAMARGO NEVES para 
exercer o cargo de Assessora Especial.

  II - Estabelecer que esta Portaria entre em vigor nesta data, revogando-
-se as disposições em contrário.

  Publicada no quadro de editais na mesma data.

Americana, 04 de agosto de 2021

CARLOS CESAR GIMENEZ ZAPPIA
SUPERINTENDENTE

GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA 
(GAMA)

 

PORTARIA N° 131, DE 05 DE AGOSTO DE 2021

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
A Guarda Municipal de Americana torna público que foi rescindido e/ou 
extinto o contrato de trabalho do servidor abaixo relacionado:

  Francisco Justo Medeiros, Guarda Civil Municipal 
  Rescisão em 03/06/2021

Americana, 05 de agosto de 2021

MARCO AURÉLIO DA SILVA
DIRETOR-COMANDANTE

 

PORTARIA N° 132, DE 05 DE AGOSTO DE 2021

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
A Guarda Municipal de Americana torna público que foi rescindido e/ou 
extinto o contrato de trabalho do servidor abaixo relacionado:

  José Aparecido de Souza, Guarda Civil Municipal 
  Rescisão em 30/06/2021.

Americana, 05 de agosto de 2021

MARCO AURÉLIO DA SILVA
DIRETOR-COMANDANTE
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