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Diário oficial

  RESOLVE:

  Art. 1º Fica o servidor público, Gustavo Gomiero, matrícula nº 17011, RG/
SSP/SP nº 27111509, CPF/MF nº 21448409896, CNH nº 02716035659, 
autorizado a dirigir veículos oficiais ou que estejam à disposição do Mu-
nicípio de Americana, exclusivamente para atividades específicas de 
suas funções, prestadas ao Serviço Público Municipal.

  Art. 2º A autorização de que trata esta Portaria é outorgada em caráter 
temporário, obrigando-se o servidor a respeitar o disposto no artigo 2º do 
Decreto nº 7.449, de 30 de novembro de 2007.

  Art. 3º Estabelecer que esta portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação e revoga as disposições em contrário, ficando expressamente 
estabelecido que a presente portaria ficará automaticamente revogada 
se e quando o servidor público tiver extinto ou rescindido o contrato de 
trabalho com a Municipalidade.

   Prefeitura Municipal de Americana, aos 25 de fevereiro de 2021. 

  Publicado na mesma data na Secretaria de Administração

FABIO BERETTA ROSSI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 

LICITAÇÕES

EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

- DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 006/2021 - 65.
 Processo n.º 34.224/2020.
OBJETO: "AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA 
ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL".
  Contratante: "PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA".
  Contratada: "DROGARIA MINI LTDA - ME" - VALOR TOTAL R$ 
1.177,32.
Prazo: 180 (cento e oitenta) dias de fornecimento.
  Fundamento legal: Art. 24, IV da Lei Federal nº 8.666/93.
  Ratificação: Secretário de Administração, em 26 de Fevereiro de 2021.

- DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 007/2021 - 66.
 Processo n.º 1.064/2021.
OBJETO: "AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO PARA 
ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL".
  Contratante: "PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA".
  Contratada: "CM HOSPITALAR S/A" - VALOR TOTAL R$ 41.410,88.
Prazo: 180 (cento e oitenta) dias de fornecimento.
  Fundamento legal: Art. 24, IV da Lei Federal nº 8.666/93.
  Ratificação: Secretário de Administração, em 26 de Fevereiro de 2021.

- DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 008/2021 - 67.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 

PORTARIA Nº 10.321, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021.

  "Autoriza o servidor público a dirigir veículos oficiais ou que estejam à 
disposição do Município de Americana."

Fabio Beretta Rossi, Secretário de Administração da Prefeitura Munici-
pal de Americana, no uso de suas atribuições legais, e;

  Considerando o disposto no Decreto nº 7.449, de 30 de novembro de 
2007, com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 8.437, de 17 de 
junho de 2010,

  RESOLVE:

  Art. 1º Fica o servidor público, Márcio Henrique Leal, matrícula nº 
16981, RG/SSP/SP nº 33436576, CPF/MF nº 33374084869, CNH nº 
03140938619, autorizado a dirigir veículos oficiais ou que estejam à 
disposição do Município de Americana, exclusivamente para atividades 
específicas de suas funções, prestadas ao Serviço Público Municipal.

  Art. 2º A autorização de que trata esta Portaria é outorgada em caráter 
temporário, obrigando-se o servidor a respeitar o disposto no artigo 2º do 
Decreto nº 7.449, de 30 de novembro de 2007.

  Art. 3º Estabelecer que esta portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação e revoga as disposições em contrário, ficando expressamente 
estabelecido que a presente portaria ficará automaticamente revogada 
se e quando o servidor público tiver extinto ou rescindido o contrato de 
trabalho com a Municipalidade.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 25 de fevereiro de 2021. 

  Publicado na mesma data na Secretaria de Administração

FABIO BERETTA ROSSI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 

PORTARIA Nº 10.322, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021.

  "Autoriza o servidor público a dirigir veículos oficiais ou que estejam à 
disposição do Município de Americana."

Fabio Beretta Rossi, Secretário de Administração da Prefeitura Munici-
pal de Americana, no uso de suas atribuições legais, e;

  Considerando o disposto no Decreto nº 7.449, de 30 de novembro de 
2007, com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 8.437, de 17 de 
junho de 2010,
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 Processo n.º 1.433/2021.
OBJETO: "AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA 
ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL".
  Contratante: "PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA".
  Contratada: "DROGARIA MINI LTDA - ME" - VALOR TOTAL R$ 
858,00.
Prazo: 180 (cento e oitenta) dias de fornecimento.
  Fundamento legal: Art. 24, IV da Lei Federal nº 8.666/93.
  Ratificação: Secretário de Administração, em 26 de Fevereiro de 2021.
  Eu, Luciane Carloni, matrícula n.º 11.215, conferi o presente. Eu, Fabio 
Beretta Rossi, Secretário de Administração, autorizei a publicação ofi-
cial. Americana, 26 de Fevereiro de 2021.

 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
 

UniDaDe De fiscalização, licenciamento ambiental 
e Projetos

PUBLICAÇÃO - EIV
Certidão de Condições de Aceitação de Estudo de Impacto de 

Vizinhança - WMS Supermercados do Brasil LTDA - SAM?S Club 
Americana EIV N° 02/2021

Análise de Projeto: n° 4.726/2020 Empreendedor: WMS Supermercados 
do Brasil LTDA Responsável pela elaboração do EIV: Ecominas Meio 
Ambiente e Urbanismo Endereço: Avenida Brasil n° 1313 Bairro: Jar-
dim São Paulo Área do imóvel: 21.135,45 m² Área construída: 8.980,93 
m² Cadastro do imóvel: 22.0510.0050.0000 Zoneamento: Zona Mista 
(ZM) Caracterização do empreendimento: Loteamento Comercial Área 
de planejamento: 08 Responsável Técnico: Lais Rosa Leite Nogueira 
Com fulcro na Lei Municipal n° 6.492 de 2020, que dispõe sobre o Plano 
Diretor de Desenvolvimento Físico e Urbanístico do Município, Título VI, 
dos artigos 221 ao 229, foi analisado o EIV e transcrito os pareceres 
das Secretarias; Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urba-
no "Análise da Unidade de Desenvolvimento Urbano, com as seguintes 
observações:  Assinado por 2 pessoas: CICERO APARECIDO MOURA 
DE JESUS e FABIO RENATO DE OLIVEIRA Para verificar a validade 
das assinaturas, acesse https://americana.1doc.com.br/verificacao/ e 
informe o código 913F-A0FE-6D68-9A9C PREFEITURA MUNICIPAL 
DE AMERICANA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 2/10 Rua Florin-
do Cibin, n.º. 435 - Jd. São Paulo - Tel. (19) 3471-7770 CEP 13465 - 
230 - Americana - SP - meioambiente@americana.sp.gov.br http://www.
americana.sp.gov.br 1- Em relação ao Estudo de Impacto de Vizinhança, 
constatamos que atende todos os requisitos das Leis 6491/2020 -PDDI e 
Lei 6492/2020 -PDFU. 2- Esta Unidade se manifesta em relação ao ma-
terial de resíduo sólido reciclável. Considerando que a empresa já faz a 
separação desses materiais (papelão, plástico, papel, etc.), solicitamos 
que estes materiais sejam destinados para a Cooperativa de Recicla-
gem - COOPERLÍRIOS. 3- Oportuno seria, que a empresa adotasse um 
sistema de reuso de água. O reuso de água é o ato de aproveitar a água 
já utilizada em outra atividade, sendo necessário ou não o tratamen-
to da mesma, dependendo da finalidade. 4- Opinamos também por um 
projeto de captação de água da chuva, que traz consigo uma série de 
benefícios que vão desde a economia na conta de água até a promoção 
de um ambiente mais sustentável. 5- Opinamos ainda por um sistema 
de Energia Fotovoltaica. Esse sistema de geração de energia há muito 
tempo é vista como uma tecnologia de energia limpa e sustentável, que 
se baseia na fonte renovável de energia mais abundante e amplamente 
disponível no planeta - O Sol. 6- Sugerimos também a revitalização do 
passeio público no entorno do empreendimento." Secretaria de Plane-
jamento "Analisando os documentos anexados no procedimento admi-
nistrativo 4.726/2020, temos as seguintes observações com referência 
ao empreendimento em questão: 1- O empreendimento observa todos 
os requisitos estabelecidos em nosso Plano Diretor de Desenvolvimento 
Integrado - PDDI, bem como ao Plano Municipal de Desenvolvimento Fí-
sico Urbanístico - PDFU. 2- O local do empreendimento proporcionará a 
ocupação de uma área hoje está em processo de degradação em plena 
Avenida Brasil, cartão postal do município, trazendo vida com nova ativi-
dade econômica a ser implantada, beneficiando não só para os morado-
res da região, mas a todo o município. Assinado por 2 pessoas: CICERO 
APARECIDO MOURA DE JESUS e FABIO RENATO DE OLIVEIRA Para 
verificar a validade das assinaturas, acesse https://americana.1doc.com.
br/verificacao/ e informe o código 913F-A0FE-6D68-9A9C PREFEITURA 
MUNICIPAL DE AMERICANA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 3/10 

Rua Florindo Cibin, n.º. 435 - Jd. São Paulo - Tel. (19) 3471-7770 CEP 
13465 - 230 - Americana - SP - meioambiente@americana.sp.gov.br 
http://www.americana.sp.gov.br 3- A Área de Planejamento 08 é extensa 
e formada por bairros que apresentam hegemonia no aspecto socioe-
conômico. A região do empreendimento tem em seu entorno ocupações 
urbanas já consolidadas destinadas a classe média e média alta e acre-
ditamos que se trata de empreendimento adequado a sua localização. 4- 
O EIV apresentado pela empresa em questão tem boa fundamentação 
técnica no que se refere aos dados demográficos, acrescentamos que 
na área de abrangência hoje estima-se uma população de 7.200 habi-
tantes, levando-se em consideração as taxas de crescimentos anuais 
publicadas pelo IBGE. Acreditamos serem esses pontos a serem des-
tacados, não apresentando nenhum ponto de atrito imediato com sua 
instalação já que possibilitará a revitalização de espaço urbano que se 
encontra abandonado. Departamento de Água e Esgoto "com referên-
cia à utilização do sistema de água existente no local, não vemos óbices 
à utilização do mesmo, desde que mantidas às condições informadas 
no EIV (Estudo de Impacto de Vizinhança) apresentado, cujo valor é de 
552 m³/mês.  No tocante, a geração de efluentes líquidos e sanitários, 
obedecidas às condições de vazão efluente do empreendimento equi-
valente à 14,72 m³/mês ou 441,60 m³/mês, também não vemos óbices 
ao recebimento dos mesmos no sistema de esgotamento existente, des-
de que se efetue o recolhimento de eventuais taxas/tarifas, por ventura, 
exigidas pela legislação municipal.  Eventuais, alterações consideradas 
significativas nas condições tanto do consumo de água, quanto de lan-
çamentos de efluentes, quer seja quantitativo, como qualitativamente 
deverá ser submetida à nova apreciação e análise da Autarquia." Secre-
taria de Educação "no que tange à Secretaria de Educação informamos 
que, diante da natureza do empreendimento, não temos solicitação com-
pensatória referente aos impactos da edificação do mesmo na região." 
Assinado por 2 pessoas: CICERO APARECIDO MOURA DE JESUS e 
FABIO RENATO DE OLIVEIRA Para verificar a validade das assinatu-
ras, acesse https://americana.1doc.com.br/verificacao/ e informe o códi-
go 913F-A0FE-6D68-9A9C PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA 
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 4/10 Rua Florindo Cibin, n.º. 435 
- Jd. São Paulo - Tel. (19) 3471-7770 CEP 13465 - 230 - Americana - 
SP - meioambiente@americana.sp.gov.br http://www.americana.sp.gov.
br Secretaria de Saúde "Em atendimento à solicitação deste protocolo, 
no que tange a Secretaria de Saúde esclarecemos: O projeto prevê a 
implantação e operação de um clube de compras utilizando o sistema 
de vendas tipo atacadista e varejista ou hipermercado, operando 07 
(sete) dias por semana (domingo a domingo). O empreendimento con-
tará com um fluxo médio diário de 1.000 clientes, segundo previsão do 
empreendedor, além de uma previsão de 130 (cento e trinta) colabora-
dores e ocupará um terreno de 21.135,45m ² com área construída de 
8.980,93m², setorizada em dois pavimentos. A região onde esta proposta 
será implantada é coberta pela Unidade Básica/UPA CILOS (atualmente 
desativada) além das unidades UBS Jardim São Paulo, UBS Vila Galo 
e UBS Ipiranga. As unidades não guardam relação direta com o empre-
endimento visto que mesma não irá gerar população residente que iriam 
utilizar as unidades acima. Considerando a falta de interação direta com 
a Saúde este empreendimento não gerará ação mitigatória no momento 
para sua implantação, devendo cumprir as licenças e legislações sanitá-
rias pertinentes." Secretaria de Obras e Serviços Urbanos - Unidade 
de Transporte e Sistema Viário "Secretaria de Obras: 1- Quanto ao 
Escoamento de Aguas Pluviais, foi abordado superficialmente no item 
2.13.6, informar que o sistema de captação e retenção pluvial atenderá 
integralmente a Lei Municipal 6.264/2018, art. 169 e 170 e a Lei Estadual 
12.526/2007. 2- Prever que a empreendedora execute a parte restante 
da obra de rede de galerias pluviais da Rua Fonte da Saudade interligan-
do com a (extensão) Rua das Castanheiras, que já foi objeto parcial de 
EIV de outros empreendimentos. (Segue imagem referente ao trecho)."

"Unidade de Transporte e Sistema Viário:
1- Introdução: Trata-se de pedido de aprovação de projeto referente à 
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construção de comércio de produtos alimentícios e similares (hipermer-
cado), denominado "Sam's Club", localizado na Av. Brasil, n° 1313 esq. 
com Rua Paineiras, Jardim São Paulo, neste município, caracterizado 
como Polo Gerador de Tráfego pelo artigo 159 da Lei 6.264/2018. Os 
Polos Geradores de Tráfego - PGTs, pela oferta de bens e serviços que 
concentram, atraem grande volume de pessoas e veículos, necessitan-
do de espaços especialmente dimensionados para acolher esta deman-
da internamente nas edificações, bem como, adaptações nas vias que 
lhe dão acesso, considerando a natureza da atividade e o número de via-
gens geradas. Em função das consequências trazidas pelos Polos Gera-
dores de Tráfego sobre o transito, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), 
estabeleceu em seu Artigo 93 o seguinte: "Nenhum projeto de edificação 
que possa transformar-se em polo atrativo de trânsito poderá ser apro-
vado sem prévia anuência do órgão ou entidade com circunscrição sobre 
a via e sem que do projeto conste área para estacionamento e indica-
ção das vias de acesso adequadas." Assinado por 2 pessoas: CICERO 
APARECIDO MOURA DE JESUS e FABIO RENATO DE OLIVEIRA Para 
verificar a validade das assinaturas, acesse https://americana.1doc.com.
br/verificacao/ e informe o código 913F-A0FE-6D68-9A9C PREFEITU-
RA MUNICIPAL DE AMERICANA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 
6/10 Rua Florindo Cibin, n.º. 435 - Jd. São Paulo - Tel. (19) 3471-7770 
CEP 13465 - 230 - Americana - SP - meioambiente@americana.sp.gov.
br http://www.americana.sp.gov.br
2- Descrição do empreendimento
 O empreendimento consiste na construção de comércio de produtos 
alimentícios e similares (hipermercado). Quanto aos acessos do empre-
endimento verifica-se que há acesso e saída de veículos projetados para 
a Av. Brasil e também para a Rua das Paineiras, além de acesso e saída 
de veículos de carga e descarga projetados para a Rua das Paineiras, 
classificada como via artéria e via local, respectivamente (PDDI- Lei 
5.997/2016). ? Área do terreno: 21.302,36 m²; ? Área total construída: 
8.880,27 m²; ? Vagas de estacionamento: ? 276 vagas de veículos e 
passeio ou utilitários, das quais 14 serão ser destinadas a idosos e 6 a 
PCD; ? 56 vagas para motocicletas; ? 5 vagas para Carga e Descarga, 
01 para coleta de Resíduos e 01 para Carro Forte.
3- Análise do Projeto (trânsito)
 O projeto deve atender às pertinências legais do município de America-
na, listadas no comunique-se que segue este documento. 

4- Medidas mitigatórias

 Considerando a natureza, o número de viagens geradas, a demanda 
atual mais a gerada pelo empreendimento, os pontos críticos, conflitos, 
capacidade viária e segurança para circulação de veículos e pedestres, 
fica o interessado responsável em executar as obras de melhorias no 
sistema viário visando mitigar os impactos decorrentes da implantação 
do empreendimento devido ao aumento de circulação de pessoas e veí-
culos, conforme o artigo 159, inciso I da Lei 6.264/2018, no valor abaixo 
descrito. ? Área total efetiva: 8.880,27 m²; Assinado por 2 pessoas: CICE-
RO APARECIDO MOURA DE JESUS e FABIO RENATO DE OLIVEIRA 
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americana.1doc.
com.br/verificacao/ e informe o código 913F-A0FE-6D68-9A9C PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE AMERICANA SECRETARIA DE MEIO AMBIEN-
TE 7/10 Rua Florindo Cibin, n.º. 435 - Jd. São Paulo - Tel. (19) 3471-7770 
CEP 13465 - 230 - Americana - SP - meioambiente@americana.sp.gov.
br http://www.americana.sp.gov.br ? Valor da UFESP nesta data: R$ 
29,09; ? Valor total: 1,5 UFESP/m2: R$ 387.490,58. Os valores poderão 
ser convertidos em obras a serem definidas, orçadas e supervisionadas 
pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, Unidade de Transportes 
e Sistema Viário - UTRANSV e executadas pelo empreendedor, ou de-
positado no Fundo Municipal de Trânsito para que esta unidade se en-
carregue da execução das obras necessárias. Para efeito de orçamento 
serão utilizadas as tabelas oficiais SINAPI/SIURB/CPOS. As medidas 
deverão ser definidas, visando: - Execução de melhorias na sinalização 
viária, horizontal e vertical; - Implantação de dispositivos para melhoria 
da segurança e de acessibilidade de pedestres; - Aquisição de materiais 
e/ou equipamentos para implantação de melhorias no trânsito da região.
5- Unidade Aprovação de Projetos (UAP)

 Para aprovação do projeto deverá ser formalizado o termo de com-
promisso referente às medidas mitigatórias (PGT). (Art. 164 da Lei 
6.264/2018), que comporá o Termo de Aprovação do EIV - Estudo de 
Impacto de Vizinhança. O alvará de utilização ou "habite-se" somente 
será expedido pela Unidade de aprovação de projetos após apresenta-
ção da certidão de conclusão do projeto de polo gerador de tráfego ou 
apresentação da certidão de cumprimento de compromisso firmado (Art. 
165 da Lei 6.264/2018).

 6- Responsabilidades
 Fica o proprietário responsável em: ? Sanar eventuais incômodos de-
correntes do aumento de veículos, gerados pelo empreendimento, nas 
vias ao entorno; ? Diminuir ao máximo a perturbação e incomodo a vizi-
nhança em virtude do tráfego gerado; Assinado por 2 pessoas: CICERO 
APARECIDO MOURA DE JESUS e FABIO RENATO DE OLIVEIRA Para 
verificar a validade das assinaturas, acesse https://americana.1doc.com.
br/verificacao/ e informe o código 913F-A0FE-6D68-9A9C PREFEITU-
RA MUNICIPAL DE AMERICANA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 
8/10 Rua Florindo Cibin, n.º. 435 - Jd. São Paulo - Tel. (19) 3471-7770 
CEP 13465 - 230 - Americana - SP - meioambiente@americana.sp.gov.
br http://www.americana.sp.gov.br ? Assegurar que as operações com 
caminhões de serviços, tais como entregas, gás, carga, descarga, em-
barque, desembarque, etc., ocorram nas áreas internas; ? Assegurar a 
acessibilidade do empreendimento e do passeio público; 

 Parecer Técnico Conclusivo
 Analisando o EIV referente ao empreendimento em tela, de acordo com 
os pareceres retro exarados, considerando como instrumento de regra-
mento 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 preser-
vada, bem como o equilíbrio da região diretamente afetada, esta Secre-
taria de Meio Ambiente tem as seguintes considerações a fazer:
A) A empresa WMS Supermercados do Brasil LTDA, conforme artigo 227 
da lei 6.492 de 2020, deverá atender na integra, as solicitações 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, referen-
te aos itens: 1. Regulagem periódica dos motores e manutenção/conser-
vação de máquinas e equipamentos e veículos; 2. Treinamento de mão 
de obra; 3. Implantação do programa de gestão de resíduos sólidos; 4. 
Controle e monitoramento ambiental durante a implantação; 5. Monitora-
mento das emissões de poeira fugitiva; Assinado por 2 pessoas: CICERO 
APARECIDO MOURA DE JESUS e FABIO RENATO DE OLIVEIRA Para 
verificar a validade das assinaturas, acesse https://americana.1doc.com.
br/verificacao/ e informe o código 913F-A0FE-6D68-9A9C PREFEITURA 
MUNICIPAL DE AMERICANA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 9/10 
Rua Florindo Cibin, n.º. 435 - Jd. São Paulo - Tel. (19) 3471-7770 CEP 
13465 - 230 - Americana - SP - meioambiente@americana.sp.gov.br 
http://www.americana.sp.gov.br 6. Controle ambiental dos canteiros de 
obra de terceiros, através de regulamentos internos de construção nos 
lotes; 7. Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção 
Civil; 8. sistema de reuso de água; 9. sistema de Energia Fotovoltaica; 
10. projeto de captação de água da chuva;
B) A partir da expedição da Certidão de Aceitação do EIV n° 02/2021, 
deverá no prazo de 30 dias, firmar Termo de Compromisso junto à Secre-
taria Municipal de Meio Ambiente, visando apresentação de cronograma 
de exercício e garantias de execução referente aos itens: 

1- Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Obras: Executar a parte restante da obra de rede de galerias pluviais na 
Rua Fonte da Saudade interligando com a (extensão) Rua das Casta-
nheiras, que já foi objeto parcial de outros empreendimentos.
Trânsito: o valor de R$ 387.490,58 (Trezentos e oitenta e sete mil, 
quatrocentos e noventa reais e cinquenta e oito centavos), os valores 
poderão ser convertidos em obras a serem definidas, orçadas e super-
visionadas pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, Unidade de 
Transportes e Sistema Viário - UTRANSV e executadas pelo empreen-
dedor, ou depositado no Fundo Municipal de Trânsito para que esta uni-
dade se encarregue da execução das obras necessárias. 

2- Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano
 - solicitamos que os materiais reciclados (papelão, plástico, papel, etc.), 
sejam destinados para a Cooperativa de Reciclagem - COOPERLÍRIOS. 
- revitalização do passeio público no entorno do empreendimento; Assi-
nado por 2 pessoas: CICERO APARECIDO MOURA DE JESUS e FA-
BIO RENATO DE OLIVEIRA Para verificar a validade das assinaturas, 
acesse https://americana.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 
913F-A0FE-6D68-9A9C PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA 
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 10/10 Rua Florindo Cibin, n.º. 435 - 
Jd. São Paulo - Tel. (19) 3471-7770 CEP 13465 - 230 - Americana - SP 
- meioambiente@americana.sp.gov.br http://www.americana.sp.gov.br

3- Secretaria de Meio Ambiente
 - Referente a implantação do empreendimento, pela modificação da pai-
sagem urbana in situ, e alteração dos aspectos ambientais, como medida 
protetiva ao meio ambiente, deverá depositar R$ 200.000,00 (duzentos 
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mil reais) ao Fundo Municipal de Meio Ambiente do município, que serão 
aplicados nas demandas ambientais junto à Promotoria de Justiça. Obs: 
Referente aos serviços de terraplanagem/movimentação de terra na gle-
ba, 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, 26 de fevereiro de 2021

CICERO APARECIDO MOURA DE JESUS
Diretor UFLAP - CREA: 5060150194

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E 
ESGOTO

 

PORTARIA Nº 1082, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021.
"Que revoga e designa em confiança servidor público"

CARLOS CESAR GIMENEZ ZAPPIA, Superintendente do Departamen-
to de Água e Esgoto, no uso de suas atribuições legais, 

  I - Revogar a nomeação de Encarregado de Serviços I, Sr. MAURÍCIO 
BENEDITO SCAVACINI da portaria 1.016, de 14 de janeiro de 2020.

  II - Designar em confiança o Sr. MAURÍCIO BENEDITO SCAVACINI, 
servidor público municipal concursado, no cargo de Chefe de Setor de 
Transporte e Oficina.

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

  Publicada no quadro de editais na mesma data.
Americana, 25 de fevereiro de 2021

CARLOS CESAR GIMENEZ ZAPPIA
SUPERINTENDENTE

 

PORTARIA Nº 1083, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021.
"Que nomeia em Comissão Chefe de Departamento de Projetos".

CARLOS CESAR GIMENEZ ZAPPIA, Superintendente do Departamen-
to de Água e Esgoto, no uso de suas atribuições legais, 

R E S O L V E :

  I - Nomear em comissão a Sra. ALINE LOPES para exercer o cargo de 
Chefe de Departamento de Projetos.

  II - Estabelecer que esta Portaria entre em vigor na data de 01/03/2021, 
revogando-se as disposições em contrário.

  Publicada no quadro de editais na mesma data.
Americana, 26 de fevereiro de 2021

CARLOS CESAR GIMENEZ ZAPPIA
SUPERINTENDENTE

GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA 
(GAMA)

 

PORTARIA N° 46, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021
"Que Instaura Sindicância."

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 teor do PROTOCOLO/GAMA nº 1.883/2021 

R E S O L V E:

  I- INSTAURAR SINDICÂNCIA, para apurar suposta infração disciplinar, 
conforme consta no PROTOCOLO/GAMA n° 1.883/2021.

  II- A condução da SINDICÂNCIA será realizada pela COMISSÃO SIN-
DICANTE da GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA.

  III- O prazo para conclusão desta SINDICÂNCIA é de 30 (TRINTA) dias 
a contar desta data, podendo ser prorrogado a pedido da COMISSÃO 
SINDICANTE

  IV- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Americana, 26 de fevereiro de 2021

MARCO AURÉLIO DA SILVA
DIRETOR-COMANDANTE

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE 
AMERICANA

 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 07/2021 (Proc. Adm. nº 000.312/2021).
Objeto: Fornecimento de materiais de limpeza, descartáveis e outros.
Entrega da documentação, das propostas e início do credenciamento 
dos interessados às 09h00min do dia 12 de março (sexta-feira) de 2021, 
no auditório da FUSAME, na Avenida da Saúde, nº 415, Jd. Nossa Se-
nhora de Fátima, Americana/SP - entrada da Administração/Diretoria. 
O Edital poderá ser adquirido gratuitamente no site da FUSAME (www.
fusame.com.br). Demais informações pelo telefone (19) 3471-6750 - Ra-
mal 301.

Americana, 26 de fevereiro de 2021

SIDNEI DE ANDRADE
Pregoeiro da FUSAME

 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 08/2021 (Proc. Adm. nº 000.330/2021).
Objeto: Fornecimento de medicamentos diversos.
Entrega da documentação, das propostas e início do credenciamento 
dos interessados às 09h00min do dia 16 de março (terça-feira) de 2021, 
no auditório da FUSAME, na Avenida da Saúde, nº 415, Jd. Nossa Se-
nhora de Fátima, Americana/SP - entrada da Administração/Diretoria. 
O Edital poderá ser adquirido gratuitamente no site da FUSAME (www.
fusame.com.br). Demais informações pelo telefone (19) 3471-6750 - Ra-
mal 301.

Americana, 26 de fevereiro de 2021

SIDNEI DE ANDRADE
Pregoeiro da FUSAME

 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 06/2021 (Proc. Adm. nº 000.303/2021).
Objeto: Fornecimento de hortifrutigranjeiro.
Entrega da documentação, das propostas e início do credenciamento 
dos interessados às 09h00min do dia 18 de março (quinta-feira) de 2021, 
no auditório da FUSAME, na Avenida da Saúde, nº 415, Jd. Nossa Se-
nhora de Fátima, Americana/SP - entrada da Administração/Diretoria. 
O Edital poderá ser adquirido gratuitamente no site da FUSAME (www.
fusame.com.br). Demais informações pelo telefone (19) 3471-6750 - Ra-
mal 301.

Americana, 26 de fevereiro de 2021

SIDNEI DE ANDRADE
Pregoeiro da FUSAME
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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.

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.
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Ajudante de cozinha                                                    
 Ajudante de mecânico - vaga temporária                
Ajudante de montagem - mecânica e hidráulica
- vaga temporária 
Ajudante geral - produção                                          
Assistente de faturamento                                         
Auxiliar de expedição – têxtil                                      
Caldeireiro montador - vaga temporária                  
Caldeirista                                                                     
Caseiro                                                                          
Costureira                                                                     
Eletricista automotivo                                                  
Eletricista Comando/força/Controle                          
Eletricista industrial                                                     
Eletricista júnior                                                           
Encanador  eletricista                                                  
Faxineiro                                                                       
Instalador - internet, tv e telefone                             
Lavador de automotivo                                               
Manutenção em Extrusoras e Impressoras
Flexográficas          
Mecânico de retorção                                                 
Meio oficial serralheiro de alumínio                          
Operador de máquina conicaleira                             
Operador de rama                                                     
Operador de retorção                                                 
Pintor - pintura eletrostática                                      
Pintor automotivo                                                        
Pizzaiolo                                                                        
Polidor automotivo                                                      
Preparador de torno CNC                                          
Programador de torno CNC                                       
Promotor de negócios –  consignado                       
Serralheiro                                                                    
Soldador                                                                       
Soldador - vaga temporária                                        
Tecelão de malharia - tear Kethen                             
Vendedor externo                                                       
Vendedor interno - exp.  em marcenaria

84 VAGAS
 DE EMPREGO NO PAT 

 VAGASNº

DICAS DE 
 
DE ÁGUA
ECONOMIA

5 minutos com a torneira aberta
consomem 40 litros de água pura. Só abra
a torneira quando necessário 

ESCOVANDO OS DENTES E
FAZENDO A BARBA:

Deixe a torneira fechada ao  
LAVANDO A LOUÇA:

ensaboar a louça. Esse hábito economiza
até 100 litros de água. 

O ideal é usar a máquina de lavar
LAVANDO A ROUPA:

roupas com capacidade total. 

Tome banhos de, no máximo, 5 
HORA DO BANHO:

minutos e feche a torneira ao ensaboar. A
cada minuto, mais de 10 litros de água vão
pelo ralo. 

Uma torneira pingando consome
PINGA-PINGA:

46 litros de água e, em um mês, 1.380
litros. 

Use regador para molhar as plantas
LAVANDO JARDIM E CARRO:

e nunca usa mangueira para lavar o carro 
ou a calçada. Use balde e vassoura. 
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