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SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO
 

UniDaDe De Direitos HUmanos

CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - COMSEA
Oficio/Circular nº 03/2020-COMSEA

O Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Americana - COMSEA, no uso de suas atribuições, conferidas pela lei municipal 
5992/2016, torna público o processo de renovação de sua composição para o biênio 2021/2023.
Para tanto, solicita a indicação de um representante, sendo um Titular e outro Suplente, respeitando a referida composição. 

Art. 3º - O COMSEA será composto por 15 (quinze) membros titulares e respectivos suplentes, observada a seguinte representação:
I - 05 (cinco) Representantes Governamentais
II - 10(dez) Representantes de Organizações da Sociedade Civil
Art. 4º - A Representação Governamental será composta pelos seguintes membros:
I - 01 (um) representante da Secretaria de Ação Social e Desenvolvimento Humano;
II - 01 (um) representante da Secretaria de Educação que atue, preferencialmente, na gestão de Merenda Escolar;
III - 01 (um) representante da Secretaria de Saúde;
IV - 01 (um) representante da Secretaria de Meio Ambiente;
V - 01 (um) representante da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI), integrante da Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimen-
to. 
Art. 5º - Os representantes da Sociedade Civil Organizada serão indicados pelas entidades representadas, observando a seguinte composição:
I - 01 (um) representante de Empresa Privada que, reconhecidamente, atue de forma a promover o desenvolvimento de sua responsabilidade social;
II- 01 (um) representante dos Serviços Sociais Autônomos (Sistema S - entidades análogas);
III- 01 (um) representante de Movimento Social de Americana;
IV- 01 (um) representante de Agricultores Familiares;
V- 01 (um) representante da Comissão de Direitos Humanos da 48ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil;
VI- 01 (um) representante de Associação ou Cooperativa de Agricultores Familiares;
VII- 02 (dois) representantes de Entidades, Organizações ou Associações sem fins lucrativos estabelecidas no Município;
VIII- 01 (um) representante de Conselho, instituído no âmbito do Município;
IX- 01 (um) representante de Instituição de Ensino e Pesquisa.

Os ofícios com as indicações deverão ser protocolados até 21/agosto/2020, na sede do COMSEA - Casa dos Conselhos, sito a Avenida Brasil, n° 
1293 (CCL), Jardim São Paulo, Americana - SP, ou enviados via e-mail: cmdca2@americana.sp.gov.br. 

Esclarecemos que, estamos utilizando provisoriamente o e-mail: cmdca2@americana.sp.gov.br, pois estamos aguardando a implantação do e-mail 
do COMSEA.

Americana, 11 de agosto de 2020

SOLANGE MARIA RODRIGUES PIMENTA ESPOSITO
Secretária do COMSEA

SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
 

UniDaDe De tUrismo

CONSELHO MUNICIPAL DO TURISMO
CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO ORDINÁRIA NO DIA 18/08/2020.

O COMTUR - Conselho Municipal do Turismo através da Presidente no uso das suas atribuições, convoca os seus Conselheiros para a Reunião 
Ordinária a ser realizada no dia 18 de AGOSTO de 2020 (terça-feira), às 08h30 horas, Sectur - Sala de reunião - Av.Brasil 1293 - Americana, 
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para apreciação da seguinte PAUTA DO DIA :

I. Apresentação Revista e folder Investe Americana;
II. Permissionários - Praia dos Namorados (Policia-MIlitar);
III. Orla da Praia dos Namorados;
IV. Verba Agemcamp - Centro de Atendimento ao Turista Portal de Americana;
V. Outros assuntos;

Americana, 11 de agosto de 2020

PATRICIA GONÇALVES DIAS AGOSTINETO PAPA
PRESIDENTE DO COMTUR

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

UniDaDe De fiscalização, licenciamento ambiental e Projetos

NOTIFICAÇÃO

Considerando que não houve o retorno do AR, sobre Queimada, conforme legislação vigente, artigo 12 inciso I e artigo 17 inciso I da Lei nº 5.133/10, 
fica notificado do Auto de Advertência por Queimada.

Notificação Advertência por Queimada- 014/2020

Nome: Lélio Worschech
Endereço da Infração: Av America, 533- JD Bela Vista, Americana/SP
Prazo para interposição de recurso: 15 dias

Americana, 13 de agosto de 2020

CICERO APARECIDO MOURA DE JESUS
Diretor UFLAP - CREA: 5060150194

 

NOTIFICAÇÃO

Considerando que não houve o retorno do AR, sobre Exibir Anúncios Publicitários sem as Licenças Ambientais, conforme legislação municipal vi-
gente, artigos 20° e 22° incisos I, II e III, da Lei Municipal nº 4.584/07, fica notificado do Auto de Infração e Imposição de Multa (AIIM) Nº 2938/2020.

Processo: 35.256/2017
Nome: Bauru Painéis Ind. E Com. Ltda
Endereço da Infração: Via Anhanguera, km 123, Americana/SP 
Prazo para interposição de recurso: 10 dias

Americana, 14 de agosto de 2020

CICERO APARECIDO MOURA DE JESUS
Diretor UFLAP - CREA: 5060150194

 

NOTIFICAÇÃO

Pelo presente ficam notificados os requerentes abaixo relacionados dos resultados das análises dos recursos interpostos nos referidos procedimen-
tos administrativos.

Ponto Visão Comunicação 
Visual Ltda

Publicidade 
Irregular 82.512/2019 Indeferido

Unidade de Fiscalização, Licenciamento Ambiental e Projetos
Nome/Razão Social Assunto/Infração Protocolo Recurso Situação

Americana, 14 de agosto de 2020

CICERO APARECIDO MOURA DE JESUS
Diretor UFLAP - CREA: 5060150194 

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
 

 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/18
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.468/2018
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de operação e gerenciamento de Central de Atendimento ao Consumidor (Call Center 
/ 0800); Operação de Rádio e Programação de Serviço e de Atendimento PABX, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de 
Referência.
CONTRATO: 21/18
CONTRATANTE: Departamento de Água e Esgoto
CONTRATADA: BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 
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FINALIDADE: Prorrogação do contrato por 12 meses a partir de 16/08/2020 e reajuste pelo índice IPCA de 1.87775%
ASSINATURA DO TERMO: 30/07/2020

Americana, 14 de agosto de 2020

TATIANA CAMARGO NEVES
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

 

ATO ADMINISTRATIVO Nº 595 , DE 13 DE AGOSTO DE 2020
"Que aprova norma técnica para armazenamento, medição e utilização de águas pluviais e outras fontes alternativas, incluindo poços do tipo 

cacimba."

Carlos Cesar Gimenez Zappia, Superintendente do Departamento de Água e Esgoto de Americana, no uso de suas atribuições legais, considerando 
o que consta do expediente administrativo protocolado sob n.º 11.425/2016,

RESOLVE :

Artigo 1º - Aprovar a NORMA TÉCNICA PARA ARMAZENAMENTO, MEDIÇÃO E UTILIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS E OUTRAS FONTES AL-
TERNATIVAS NO MUNICÍPIO DE AMERICANA, INCLUINDO POÇOS DO TIPO CACIMBA, anexo a presente.

Artigo 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

ANEXO DO ATO ADM. N.º 595 , DE 13 DE AGOSTO DE 2020

NORMA TÉCNICA PARA ARMAZENAMENTO, MEDIÇÃO E UTILIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS E OUTRAS FONTES ALTERNATIVAS NO MU-
NICÍPIO DE AMERICANA

I .OBJETIVOS
1.1 - A presente Norma estabelece condições técnicas e procedimentos exigíveis para armazenamento, utilização e medição de volume de águas 
pluviais e fontes alternativas de água, incluindo poços do tipo cacimba, bem como procedimento e sistema de cobrança de tarifa a ser aplicado pelo 
Departamento de Água e Esgoto de Americana. 

1.2 - Esta Norma não se aplica a captações realizadas através de poços tubulares profundos, do tipo artesiano ou semiartesiano, que devem atender 
a legislação estadual vigente e a outra portaria específica existente no Departamento de Água e Esgoto de Americana.

II. REFERÊNCIAS NORMATIVAS
2.1 - As Normas Técnicas a seguir relacionadas contém disposições que, através de referências neste texto, constituem prescrições válidas para a 
presente Norma, e estavam em validade nesta data.

2.2 - Como todas as Normas estão sujeitas a revisões, as partes envolvidas em acordos baseados nesta Norma deverão se certificar da validade das 
mesmas, e caso seja necessário, investigar a possibilidade de utilização de Normas válidas em edições mais recentes.
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Órgão Norma Título 

ABNT NBR 15527/2019 
Água de Chuva – Aproveitamento de coberturas em 
áreas urbanas para fins não potáveis – Requisitos 

ABNT NBR 10844/1989 Instalações Prediais de Águas Pluviais 

ABNT NBR 5626/1998 Instalação Predial de Água Fria 

DAEE – SP  Portaria n° 1630/2017 

Procedimentos de natureza técnica e administrativa para 
obtenção de manifestação e outorga de direito de uso e 
de interferência em recursos hídricos de domínio do 
Estado de São Paulo. 

DAEE – SP  
Instrução Técnica DPO n° 
10 – 2017 

Captação de Recursos Hídricos Subterrâneos – Poços  

PMA 
Lei Municipal n° 
1258/1973 

DAE - Americana 

PMA 
Lei Municipal n° 
5889/2016 

Regulamenta a interligação dos imóveis a rede pública 
de água e esgoto, bem como a drenagem de águas 
pluviais. 

Min. Da Saúde 
Portaria de Consolidação 
n° 05/2017 – Anexo XX 

 Dispõe sobre os procedimentos de controle e de 
vigilância da qualidade da água para consumo humano e 
seu padrão de potabilidade. 

Sec. de Saúde – 
SP  

Resolução Estadual n° 
5565/2005 

Procedimentos e responsabilidades relativos ao Controle 
e Vigilância da Qualidade da Água para Consumo 
Humano no Estado de São Paulo 

INMETRO Portaria 295/2018 Regulamento Técnico Metrológico 

 
 
 
III. DEFINIÇÕES 
 

3.01 
Sistema de Captação de 
Águas Pluviais 

Sistema destinado a captar e reservar as águas das chuvas para 
aproveitamento em usos não potáveis  

3.02 Fonte alternativa de água 
Água destinada para uso, não proveniente do sistema público de 
abastecimento 

3.03 
Poço Cacimba, Caipira ou 
Raso 

Poço escavado, de baixa profundidade, com diâmetro não inferior a 
1 metro, com objetivo da captação de água provenientes de lençóis 
subterrâneos rasos 

3.04 Sistemas alternativos 
Sistemas de abastecimento, individuais ou coletivos, a partir de 
fontes alternativas de água 

3.05 Água não potável 
Água que não atenda os padrões e parâmetros de potabilidade 
estabelecidos pelas legislações de qualidade vigente 

3.06 Água para consumo humano 
Água destinada à ingestão, preparação e produção de alimentos e à 
higiene pessoal, independentemente da sua origem 

3.07 Sistema de reservação 
Reservatório, cisterna ou qualquer outro equipamento ou 
dispositivo construído com a finalidade de armazenar água 

3.08 Usos não potáveis 
Água utilizada em condições que não caracterizem consumo 
humano 
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IV. NORMAS E CONDIÇÕES GERAIS PARA ARMAZENAMENTO E UTILIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS E FONTES ALTERNATIVAS
4.1 - Os sistemas de captação, armazenamento e aproveitamento de águas pluviais devem ser construídos em atendimento aos dispositivos da 
Norma Técnica NBR 15.527/19, com obras realizadas e sob responsabilidade de empresa ou profissional habilitado, preferencialmente registrado e 
credenciado pelo CREA/SP. 

4.2 - Os sistemas de utilização de água de fontes naturais afloradas, subterrâneas ou superficiais deverão possuir autorização e atender os procedi-
mentos legais dos órgãos de controle ANA e DAEE-SP.

4.3 - Os sistemas alternativos de captação, reservação e distribuição devem ser claramente diferenciados e totalmente independentes dos sistemas 
abastecidos pelo sistema público de água potável, não permitindo conexões cruzadas. Obrigatoriamente, nos imóveis dotados de sistemas alterna-
tivos, deverá ser instalada válvula de retenção na tubulação abastecida pelo sistema público, em trecho interno e imediatamente após o hidrômetro 
principal (cavalete ou caixa padrão), evitando assim refluxo e possível contaminação da rede pública.
4.3.1 - Esses sistemas devem ser utilizados exclusivamente para usos não potáveis, como limpeza de pisos, lavagem de veículos e rega de jardins.

4.3.2 - Os poços tipo cacimba e os sistemas de reservação devem possuir tampas ou dispositivos de vedação de aberturas que impeçam a contami-
nação das águas em seu interior e/ou a proliferação de agentes que possam resultar em prejuízos a saúde pública.

4.3.3 - As águas provenientes de sistemas alternativos destinados a consumo humano devem atender aos padrões de potabilidade e demais exi-
gências constantes nas legislações específicas de saúde e possuir sistemas hidráulicos independentes das instalações hidráulicas abastecidas por 
água proveniente da rede pública.

4.4 - Os sistemas de reservação e aproveitamento de águas pluviais implantados em imóveis residenciais, com volume de armazenamento total 
de até 05m³ (cinco metro cúbicos), estão isentos de medição e cobrança por parte do DAE de Americana, porem devem seguir todas as condições 
técnicas de construção constantes nesta Norma. 

4.5 - Sistemas de reservação e aproveitamento de águas pluviais residenciais com volume de armazenamento superior a 05m³(cinco metros cúbi-
cos), bem como os sistemas implantados em imóveis comerciais e industriais com armazenamento acima de 02m³ (dois metros cúbicos), devem 
obrigatoriamente possuir sistema de medição conforme disposições constantes nesta Norma e o devido cadastro neste Departamento de Água e 
Esgoto para fins de cobrança da tarifa de esgoto. 

4.5.1 - Demais sistemas de utilização de fontes alternativas devem atender as especificações da Norma e possuir sistema de medição e cadastro no 
DAE de Americana independente do volume de reservação.

4.5.2 - Isentam-se de medição e cobrança os sistemas que, comprovadamente e atestados pelo DAE, não possuam ligação e/ou geração de efluen-
tes para a rede pública coletora de esgotos, independentemente do volume de reservação e categoria do imóvel.

V. EXIGÊNCIAS TÉCNICAS PARA O SISTEMA DE MEDIÇÃO
5.1 - O sistema de medição será feito com a instalação de um hidrômetro na tubulação de saída do reservatório, instalado junto à fachada do imóvel, 
em local que possibilite o acesso aos representantes do DAE e/ou seus prepostos para fins de leituras. A medição também poderá ser realizada 
através da instalação de aparelho medidor de efluentes, ultrassônico ou eletromagnético, instalado na saída de esgotos do imóvel, em local que 
possibilite o acesso aos representantes do DAE e/ou seus prepostos para fins de leituras e fiscalização. 

5.1.1 - O hidrômetro a ser adquirido e instalado será definido pelo DAE após análise da documentação e características do sistema de bombeamento 
proposto pelo usuário.

5.1.2 - O hidrômetro deverá ser instalado com o mostrador obrigatoriamente situado em paralelo ao plano horizontal, em sistema de cavalete insta-
lado em Padrão de Ligação Especial conforme modelo e normas fornecidos pelo DAE, obrigatoriamente na fachada externa do imóvel.

5.1.3 - Deverá ser instalada válvula de retenção no trecho da tubulação antecedendo o hidrômetro instalado para a fonte alternativa, evitando o 
refluxo e mantendo o medidor em carga.

5.1.4 - A tubulação de saída do sistema de reservação deverá ser única e aparente até a conexão com o hidrômetro, sendo considerada irregular 
qualquer derivação anterior ao mesmo. 

5.1.5 - Nos casos de impossibilidade da instalação do hidrômetro junto à fachada do imóvel, deverá ser utilizado modelo de hidrômetro equipado com 
sistema de telemetria via cabo ou radiofrequência e painel indicativo (central eletrônica), sendo este instalado próximo ou na testada do imóvel ou em 
local de fácil e livre acesso a leituras. O local original do hidrômetro (saída do reservatório) também deve possuir fácil acesso a inspeção, estando o 
cavalete instalado com altura mínima de 0,50m e máxima de 1,00m acima do nível do solo.

5.2 - Todos os equipamentos de medição deverão ser adquiridos e instalados pelos usuários responsáveis pelos respectivos imóveis, devendo obri-
gatoriamente atender as Normas Técnicas do DAE e ABNT, além de aprovados e certificados pelo INMETRO.
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3.09 Hidrômetro  

Instrumento destinado a medir e indicar continuamente o 
volume de água que o atravessa, sendo do tipo velocimétrico 
(com turbina ou hélice), ultrassônico ou eletromagnético 
(utilizando-se de ondas ultrasônicas ou pulsos 
eletromagnéticos através de sensores internos) 

3.10 
Medidor de vazão de 
efluentes 

Aparelho destinado a medir o volume de efluentes lançados 
ao sistema público de esgotos, utilizando-se de ondas 
eletromagnéticas ou ultrasônicas 

3.11 Sistema de telemetria Sistema de medição com transmissão remota de dados 

3.12 
Instalação hidráulica 
predial 

Instalações internas destinadas ao abastecimento de água 
independente de sua origem, composta por tubulações, 
conexões e reservatórios 

3.13 Sistema público de água 

Conjunto de unidades composto de canalizações, estruturas 
de captação, recalque, produção, potabilização, redes 
distribuidoras, reservatórios e demais equipamentos, órgãos 
acessórios, peças especiais e aparelhos, destinados ao 
abastecimento público de água tratada. 

3.14 Sistema público de esgotos 

Conjunto de unidades composto de redes coletoras de 
esgotos, coletores-tronco, interceptores, emissários, 
elevatórias, estações de tratamento e órgãos acessórios, 
destinados à coleta, afastamento, tratamento e disposição 
final de esgotos sanitários públicos. 

3.15 Conexão cruzada 

Qualquer ligação física através de peça, dispositivo ou outro 
arranjo que conecte duas tubulações das quais uma conduz 
água proveniente do sistema público e a outra água 
provenientes de fontes alternativas ou desconhecidas 
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5.2.1 - Após o 7° ano de uso ou quando constatado a necessidade pelo Departamento DAE de Americana, os hidrômetros deverão ser substituídos 
ou passar por processo de aferição conforme Portaria 295/18 do INMETRO, sendo o laudo encaminhado ao DAE. Os hidrômetros reprovados no 
processo de aferição deverão ser imediatamente substituídos. 

5.2.2 - A instalação dos aparelhos medidores de vazão ultrassônicos ou eletromagnéticos devem atender as disposições da norma técnica do 
Departamento de Água e Esgoto NT.DAE 25/13. Os equipamentos também deverão passar por calibração anual, executada por empresa especia-
lizada, sendo o laudo encaminhado ao DAE de Americana. Equipamentos reprovados ou não conformes deverão ser imediatamente reparados ou 
substituídos. 

5.2.3 - Alterações, substituições ou retiradas para manutenção dos equipamentos de medição deverão ser comunicadas previamente ao DAE via 
protocolo oficial, bem como alterações nos sistemas e conjuntos hidráulicos aprovados.

VI - PROCEDIMENTO DE CADASTRAMENTO
6.1 - São condições básicas para o cadastramento dos sistemas de aproveitamento e utilização de águas pluviais e fontes alternativas:

6.1.1 - Que a pessoa física ou jurídica responsável seja legalmente constituída, com o imóvel e sistema a ser utilizado situado no município de 
Americana;

6.1.2 - Que a pessoa física ou jurídica responsável requeira o cadastramento no DAE através de requerimento próprio;

6.1.3 - Que estejam atendidas as condições técnicas legais e legislações de controle ambiental e recursos hídricos (federais e/ou estaduais) quando 
cabíveis além das demais cláusulas do Regulamento do DAE que poderão ser alteradas a qualquer tempo, em função de mudanças tecnológicas ou 
necessidades dos sistemas operados pelo DAE;

6.1.4 - Que sejam apresentados ao DAE, para a efetivação do referido cadastro, os documentos relacionados abaixo: 
§ Autorização expressa (Outorga de Direito de Uso ou Dispensa de Outorga) do órgão estadual DAEE para uso de poços cacimbas ou outras fontes 
alternativas superficiais ou subterrâneas conforme legislação vigente;
§ Autorização expressa do proprietário local caso o poço ou fonte alternativa esteja localizada fora do terreno ou imóvel interessado, inclusive para 
passagem ou instalação de componentes do sistema;
§ Relatório Fotográfico das instalações do sistema de aproveitamento de águas pluviais, poço ou outra fonte alternativa, incluindo fotos do hidrômetro 
instalado demonstrando sua numeração gravada no corpo e relojoaria, além de fotos do sistema de telemetria se houver;
§ Descrição das características da bomba instalada informando a capacidade de bombeamento do equipamento em litros ou m³ (metro cúbico) por 
hora;
§ Planta e documento de propriedade do imóvel;
§ Nota fiscal do hidrômetro ou aparelho medidor de vazão com sua descrição e número de identificação;
§ Carnê de IPTU ou histórico do imóvel;
§ Conta referente à ligação de água da rede pública que abastece o imóvel;
§ Certidão de numeração para imóveis novos;
§ CPF e RG do proprietário;
§ Se pessoa jurídica, cópia do contrato social da empresa;
§ Procuração com firma reconhecida em caso de responsável legal.

VI. SISTEMA DE COBRANÇA
6.1 - Para os sistemas passíveis de medição previstos nesta norma será calculada e emitida fatura mensal com valor de tarifa relativo à categoria do 
imóvel e ao volume aferido pelo hidrômetro ou medidor de vazão, lançando-se a cobrança dos efluentes a partir da água utilizada.

6.2 - O valor da tarifa será calculado de acordo com a Tabela de Valores - Tarifas de Água e Esgoto vigente, considerando a categoria do imóvel e o 
volume registrado pelo aparelho medidor que será lido mensalmente por funcionário específico do DAE.

VII - PENALIDADES E CONDIÇÕES GERAIS
7.1 - Para os casos em que o usuário proprietário e/ou responsável pelo imóvel não proceda ao cadastramento do sistema existente, a instalação 
de medidor conforme especificações desta Norma, ou não proceda à correção de qualquer irregularidade apontada pelo Departamento, após noti-
ficação expressa para atendimento e adequação, estará sujeito a multa regimental conforme Lei Municipal 1.258/73 e/ou Lei Municipal 5.889/2016 
e resolução ARES/PCJ nº 148/2016. Enquanto a irregularidade não for sanada, o valor correspondente à referida multa será aplicada com o valor 
dobrado a cada 30 (trinta) dias. Após 03 (três) multas aplicadas, o DAE terá total autonomia para providenciar a interrupção da ligação predial de 
esgoto, conforme Resolução n° 50/2014 da Agência Reguladora ARES PCJ. 

7.1.1 - O sistema de medição existente e/ou que venham a ser instalados e que apresentem avarias de qualquer natureza que impeçam ou dificultem 
o registro e/ou leitura para o lançamento de contas mensais, bem como aqueles instalados em locais que impossibilitem ou dificultem o acesso de re-
presentantes do DAE, em desacordo com especificações e Portaria 295/18 do INMETRO ou demais especificações constantes na presente Norma, 
deverão ser substituídos pelos proprietários dos imóveis, titulares do domínio útil e/ou seus possuidores a qualquer título, em prazo não superior a 
30 (trinta) dias contados do Auto de Notificação específico apresentado pelo DAE. Em caso de não atendimento a referida Notificação, o responsável 
estará sujeito à multa regimental conforme Lei Municipal 1.258/73 e/ou Lei Municipal 5.889/2016, com aplicação em valor dobrado a cada 30 (trinta) 
dias. Após 03 (três) multas aplicadas, o DAE terá total autonomia para providenciar a interrupção da ligação predial de esgoto, conforme Resolução 
n° 50/2014 da Agência Reguladora ARES PCJ.

7.2 - Como a construção, instalação, manutenção, operação e reparos dos sistemas de captação pluvial e/ou utilização de fontes alternativas, incluin-
do equipamentos e instalações hidráulicas e elétricas, são de competência técnica, financeira e operacional exclusivas dos respectivos proprietários 
e/ou responsáveis, fica o DAE isento de responsabilidades sobre os mesmos, inclusive às características químicas, físicas e bacteriológicas da água 
processada, com ação limitada pela legislação em vigor.

7.3 - Constatados usos em desacordo com as demais legislações vigentes ou que possam trazer riscos a saúde dos usuários, poderá o DAE informar 
oficialmente os órgãos de controle competentes para as devidas providências, além de tomar as medidas necessárias que lhe couberem. 

7.4 - Casos especiais ou sistemas com características não especificadas nesta Norma poderão ser analisados a critério do Departamento de Água 
e Esgoto de Americana;

7.5 - O DAE se reserva no direito de rever, a qualquer tempo e sem prévio aviso, quaisquer condições e/ou parâmetros e/ou limites estabelecidos em 
suas Normas Técnicas e operacionais, inclusive em casos específicos decorrentes de alterações de sistemas sob sua responsabilidade.

Americana, 13 de agosto de 2020

CARLOS CESAR GIMENIZ ZAPPIA
SUPERINTENDENTE 
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EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/20
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7.672/2020
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de atendimento presencial ao público, conforme as especificações e 
condições constantes do Termo de Referência.
EMPRESA VENCEDORA:
RM CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI
Lote único: R$ 458.517,00
OBS.: Tornamos público à adjudicação pelo Pregoeiro à mencionada licitante e a homologação do procedimento licitatório pelo Superintendente.

Americana, 14 de agosto de 2020

TATIANA CAMARGO NEVES
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE AMERICANA
 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 26/2020 (Proc. Adm. nº 002.280/2020).
Objeto: Serviço de Transporte Móvel Avançado. 
Entrega da documentação, das propostas e início do credenciamento dos interessados às 09h00 do dia 27 de agosto (quinta-feira) de 2020, no audi-
tório da FUSAME, na Avenida da Saúde, nº 415, Jd. Nossa Senhora 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 - Ramal 301.

Americana, 14 de agosto de 2020

SIDNEI DE ANDRADE
Pregoeiro da FUSAME

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
  

PORTARIA Nº 10.087, DE 13 DE AGOSTO DE 2020

"Que exonera a pedido servidora concursada."

Omar Najar, Prefeito Municipal de Americana, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei; 

R E S O L V E :

I - Exonerar, a pedido, conforme protocolo digital nº 21.716/2020 a servidora concursada JULIANA APARECIDA DOS SANTOS ALVES, matrícula 
12707, do cargo de ENFERMEIRO, em 11 de agosto de 2020.

II - Estabelecer que esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a data 
de ocorrência dos fatos.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 13 de agosto de 2020.

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração e na Secretaria de Negócios Jurídicos.   

OMAR NAJAR
PREFEITO MUNICIPAL

ALEX  NIURI SILVEIRA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

JOSÉ EDUARDO DA CRUZ RODRIGUES FLORES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - INTERINO

 

PORTARIA Nº 10.088, DE 13 DE AGOSTO DE 2020

"Que revoga e designa em confiança as servidoras públicas municipais concursadas."

Omar Najar,Prefeito Municipal de Americana, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

R E S O L V E :

I - Revogar, a designação em confiança da servidora pública municipal concursada CELIA REGINA BARATTO PEREIRA DA SILVA, matrícula 12006, 
de ENCARREGADO DE SERVIÇOS IV, retornando ao seu cargo de origem, em 13 de agosto de 2020.

II - Revogar, a designação em confiança da servidora pública municipal concursada JULIANA TOSO CHAGAS CANTELLI, matrícula 12148, de EN-
CARREGADO DE SERVIÇOS II, retornando ao seu cargo de origem, em 13 de agosto de 2020.

III - Designar em confiança, a servidora pública municipal concursada GISELE TESTONI EPPRECHT, matrícula 10.547, no cargo de ENCARREGA-
DO DE SERVIÇOS II, a partir de 13 de agosto de 2020, em substituição a servidora Juliana Toso Chagas Cantelli.

IV - Estabelecer que esta portaria entre em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 13 de agosto de 2020.
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Publicado na mesma data na Secretaria de Administração e na Secretaria de Negócios Jurídicos.

OMAR NAJAR
PREFEITO MUNICIPAL

ALEX  NIURI SILVEIRA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

JOSÉ EDUARDO DA CRUZ RODRIGUES FLORES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - INTERINO

 

PORTARIA Nº 10.089, DE 14 DE AGOSTO DE 2020

"Que exonera servidor comissionado."

Omar Najar, Prefeito Municipal de Americana, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, 

R E S O L V E :

I - Exonerar, a pedido, conforme protocolo digital nº 21.681/2020, o servidor comissionado REGIS DA SILVA CARDOSO, matrícula 16691, do cargo 
de ASSESSOR INSTITUCIONAL, em 14 de agosto de 2020.

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

Prefeitura Municipal de Americana, aos 14 de agosto de 2020.

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração e na Secretaria de Negócios Jurídicos.    

OMAR NAJAR
PREFEITO MUNICIPAL

ALEX  NIURI SILVEIRA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

JOSÉ EDUARDO DA CRUZ RODRIGUES FLORES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - INTERINO

 

PORTARIA Nº 10.090, DE 14 DE AGOSTO DE 2020

"Que designa em confiança servidora pública municipal concursada."

Omar Najar,Prefeito do Município de Americana, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e; 

Considerando o que consta na Lei n° 5.130, de 20 dedezembro de 2010, e suas alterações;

R E S O L V E :

I - Designar em confiança, a servidora pública municipal concursada JULIANA TOSO CHAGAS CANTELLI, matrícula 12.148, no cargo de ENCAR-
REGADO DE SERVIÇOS IV, a partir de 14 de agosto de 2020, em substituição a servidora Celia Regina Baratto Pereira da Silva, em razão do pedido 
de exoneração.

III - Estabelecer que esta portaria entre em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 14 de agosto de 2020.

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração e na Secretaria de Negócios Jurídicos.

OMAR NAJAR
PREFEITO MUNICIPAL

ALEX  NIURI SILVEIRA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

JOSÉ EDUARDO DA CRUZ RODRIGUES FLORES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - INTERINO

 

PORTARIA Nº 10.091, DE 14 DE AGOSTO DE 2020

"Que exonera servidor comissionado."

Omar Najar, Prefeito Municipal de Americana, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, 

R E S O L V E :

I - Exonerar, a pedido, conforme protocolo administrativo nº 29.494/2020, o servidor comissionado JOSE DJALMA ARRAES COELHO, matrícula 
709912, do cargo de CHEFE DE GABINETE DO SECRETARIO, em 14 de agosto de 2020.

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



8 Diário oficial Sábado, 15 de agosto de 2020

Prefeitura Municipal de Americana, aos 14 de agosto de 2020.

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração e na Secretaria de Negócios Jurídicos.    

OMAR NAJAR
PREFEITO MUNICIPAL

ALEX  NIURI SILVEIRA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

JOSÉ EDUARDO DA CRUZ RODRIGUES FLORES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - INTERINO

 

PORTARIA Nº 10.092, DE 14 DE AGOSTO DE 2020

"Designa a servidora Juliana Toso Chagas Cantelli, como Gerente do Fundo Municipal de Saúde."

Omar Najar, Prefeito Municipal de Americana, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

Considerando a lei de criação do Fundo Municipal de Saúde nº 2.523, de 2 de agosto de 1991, alterada pela Lei nº 4.619, de 4 de abril de 2008 e o 
disposto no artigo 5º, inciso III do Decreto nº 7.836, de 25 de novembro de 2008;

Considerando o que consta do protocolo PMA nº 29.501/2020,

R E S O L V E :

I - Designar a servidora Juliana Toso Chagas Cantelli, RG/SP nº 407693403, e CPF nº 34240196825, para desempenhar as funções de Gerente do 
Fundo  Municipal de Saúde, conforme atribuições previstas no artigo 6º do Decreto nº 7.836, de 25 de novembro de 2008.

II - Reconhecer que o serviço será prestado a título gratuito, porém considerado relevante para o Município.

III - Estabelecer que esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente a Portaria nº 
8.478, de 19 de outubro de 2016.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 14 de agosto de 2020.

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração e na Secretaria de Negócios Jurídicos.

OMAR NAJAR
PREFEITO MUNICIPAL

ALEX  NIURI SILVEIRA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

JOSÉ EDUARDO DA CRUZ RODRIGUES FLORES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - INTERINO

 

DECRETO Nº 12.514, DE 12 DE AGOSTO DE 2020

"Outorga permissão de uso de imóvel público municipal à empresário individual Francisco Lopes Dias, e dá outras providências."

Omar Najar, 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 Orgânica do Município de Americana;

Considerando o que dispõem as Leis nº 4.299, de 4 de janeiro de 2006, e n° 6.258, de 21 de dezembro de 2018;

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

Considerando, ainda, o que consta do procedimento administrativo PMA nº 45.651/2019,

D E C R E T A :

Art. 1º Fica outorgada ao empresário individual Francisco Lopes Dias, inscrito no C.N.P.J. sob n° 21.668.495/0001-00, e no Cadastro de Atividades 
do Município sob n° 91.847, com endereço residencial na Rua Abelardo Fonseca, nº 498, Jardim América, em Americana/SP, permissão de uso da 
área pública municipal a seguir descrita:

Proprietário: Prefeitura Municipal de Americana

Local: Rua Segundo Bertier - Quadra J - Loteamento Praia dos Namorados - Americana - SP 

Cadastro: 35.0045.0459.0000 

Descrição: "Inicia-se no ponto localizado no alinhamento da Rua Catarina Meneghel Zoppi e segue em reta pelo referido alinhamento numa distância 
de 10,78m (dez metros e setenta e oito centímetros); daí segue em curva (raio 9,00m) a direita na confluência da Rua Catarina Meneghel Zoppi com 
Rua Segundo Bertier numa distância de 14,14m (quatorze metros e quatorze centímetros); daí segue em reta pelo alinhamento da Rua Segundo 
Bertier numa distância de 39,50m (trinta e nove metros e cinqüenta centímetros); daí segue em curava (raio 13,71m) a direita na confluência da Rua 
Segundo Bertier com Rua Rosa Marchini Miante numa distância de 10,65m (dez metros e sessenta e cinco centímetros); daí segue em reta pelo ali-
nhamento da Rua Rosa Marchini Miante numa distância de 19,16m (dezenove metros e dezesseis centímetros); daí deflete à direita e segue em reta 
divisando com área remanescente numa distância de 69,56m (sessenta e nove metros e cinqüenta e seis centímetros) até o ponto inicial perfazendo 
uma área superficial de 1.204,34m² (um mil duzentos e quatros metros quadrados e trinta e quatro centímetros quadrados)."

Parágrafo único. A permissão de uso de que trata este decreto é outorgada para a exploração, no local, da atividade de horta. 
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Art. 2º Em decorrência da permissão de uso, a permissionária 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$ 54,28 (cinqüenta e quatro 
reais e vinte e oito centavos), cujo recolhimento deverá ser efetuado até o dia 25 (vinte e cinco) do mês subsequente ao de referência.

§ 1º 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 integral desocupação do bem, caso, por qualquer motivo, esta ocorra após a 
edição do referido ato revocatório. 

§ 2º Sem prejuízo da exigibilidade do preço público previsto no "caput"deste artigo, a Prefeitura Municipal poderá lançar eventuais tributos incidentes 
sobre o imóvel e sobre a atividade ali desenvolvida, ficando a permissionária responsável, também, pelo pagamento das tarifas ou taxas devidas 
ao DAE - Departamento de Água e Esgoto e à CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz, decorrentes da utilização de seus respectivos serviços. 

Art. 3º Durante a vigência da permissão de uso, a permissionária fica obrigada a cumprir, sob pena de revogação, as seguintes condições:

I - manter o bem público em boas condições de segurança, limpeza, conservação e uso, livre de lixo, detritos ou entulhos, executando as reformas 
ou construções que se fizerem necessárias, sem que delas resulte qualquer direito a indenização ou retenção;

II - comunicar à Prefeitura Municipal, imediatamente e por escrito, qualquer ocorrência que represente risco à segurança e preservação do imóvel; 

III - atender as exigências dos Poderes Públicos; 

IV - não ceder, transferir, emprestar, arrendar, locar ou estabelecer parceria, a qualquer título, total ou parcialmente, sobre o objeto da permissão de 
uso, sem autorização prévia e expressa do Poder Executivo; 

V - não alterar a finalidade da permissão de uso, salvo se houver prévia e expressa autorização do Poder Executivo;

VI - apresentar à Municipalidade, quando exigido, os comprovantes de pagamento dos preços públicos decorrentes da permissão de uso, bem como, 
quando for o caso, 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 a permissionária 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. 4º Caberá exclusivamente à permissionária suportar os danos pessoais ou patrimoniais originados de caso fortuito, força maior, ou decorrentes 
da ação de terceiros, relativos ao imóvel objeto desta permissão.

Art. 5º Além de se submeter ao poder de polícia de todos os demais órgãos da Prefeitura Municipal, a permissionária será especialmente fiscalizada 
pela Secretaria de Meio Ambiente, cujo Secretário deverá encaminhar relatório semestral ao Prefeito, informando se estão sendo fielmente cum-
pridas todas as exigências e obrigações estabelecidas no presente decreto e na legislação aplicável, sendo que a informação de não cumprimento 
ensejará a imediata revogação da permissão de uso.

Art. 6º A permissão de uso de que trata este decreto é outorgada a título precário e por tempo indeterminado, podendo ser revogada a qualquer 
tempo pela Administração Municipal.

Art. 7º Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 12 de agosto de 2020.

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração e na Secretaria de Negócios Jurídicos.

OMAR NAJAR
PREFEITO MUNICIPAL

ALEX  NIURI SILVEIRA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

JOSÉ EDUARDO DA CRUZ RODRIGUES FLORES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - INTERINO

 

DECRETO Nº 12.515, DE 12 DE AGOSTO DE 2020

"Outorga permissão de uso de imóvel público municipal à empresária individual Neusa de Lourdes da Silva Rodrigues, e dá outras providências."

Omar Najar, 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 Orgânica do Município de Americana;

Considerando o que dispõem as Leis nº 4.299, de 4 de janeiro de 2006, e n° 6.258, de 21 de dezembro de 2018;

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

Considerando, ainda, o que consta do procedimento administrativo PMA nº 33.981/2016,

D E C R E T A :

Art. 1º Fica outorgada a empresária individual Neusa de Lourdes da Silva Rodrigues, inscrita no C.N.P.J. sob n° 28.542.338/0001-94, e no Cadastro 
de Atividades do Município sob n° 103792, com endereço residencial na Rua dos Diamantes, nº 510, Vila Biasi, em Americana/SP, permissão de uso 
da área pública municipal a seguir descrita:

Proprietário: Prefeitura Municipal de Americana
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Local: Rua do Urânio - Loteamento Vila Biasi - Americana - SP 

Cadastro: 04.0009.0182.0000 

Descrição: "Inicia-se no ponto localizado no alinhamento da Rua do Urânio onde faz divisa com Gleba de Husni Atallah e segue em reta pelo referido 
alinhamento numa distância de 94,50m (noventa e quatro metros e cinqüenta centímetros); deste segue em curva à direita na confluência das Rua 
do Urânio com Rua dos Diamantes numa distância de 13,00m (treze metros); deste segue em reta pelo alinhamento da Rua dos Diamantes numa 
distância de 29,00m (vinte e nove metros); deste deflete à direta e segue em reta divisando com área de cadastro 04.0580.0010.0000 numa distân-
cia de 101,50m (cento e um metros e cinqüenta centímetros); deste deflete à direita e segue em reta divisando com gleba de propriedade de Husni 
Atallah numa distância de 53,00m (cinqüenta e três metros) até o ponto inicial perfazendo uma área superficial de 4.550,00m² (quatro mil quinhentos 
e cinqüenta metros quadrados)."

Parágrafo único. A permissão de uso de que trata este decreto é outorgada para a exploração, no local, da atividade de horta. 

Art. 2º Em decorrência da permissão de uso, a permissionária 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$ 206,35 (duzentos e seis reais 
e trinta e cinco centavos), cujo recolhimento deverá ser efetuado até o dia 25 (vinte e cinco) do mês subsequente ao de referência.

§ 1º 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 integral desocupação do bem, caso, por qualquer motivo, esta ocorra após a 
edição do referido ato revocatório. 

§ 2º Sem prejuízo da exigibilidade do preço público previsto no "caput"deste artigo, a Prefeitura Municipal poderá lançar eventuais tributos incidentes 
sobre o imóvel e sobre a atividade ali desenvolvida, ficando a permissionária responsável, também, pelo pagamento das tarifas ou taxas devidas 
ao DAE - Departamento de Água e Esgoto e à CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz, decorrentes da utilização de seus respectivos serviços. 

Art. 3º Durante a vigência da permissão de uso, a permissionária fica obrigada a cumprir, sob pena de revogação, as seguintes condições:

I - manter o bem público em boas condições de segurança, limpeza, conservação e uso, livre de lixo, detritos ou entulhos, executando as reformas 
ou construções que se fizerem necessárias, sem que delas resulte qualquer direito a indenização ou retenção;

II - comunicar à Prefeitura Municipal, imediatamente e por escrito, qualquer ocorrência que represente risco à segurança e preservação do imóvel; 

III - atender as exigências dos Poderes Públicos; 

IV - não ceder, transferir, emprestar, arrendar, locar ou estabelecer parceria, a qualquer título, total ou parcialmente, sobre o objeto da permissão de 
uso, sem autorização prévia e expressa do Poder Executivo; 

V - não alterar a finalidade da permissão de uso, salvo se houver prévia e expressa autorização do Poder Executivo;

VI - apresentar à Municipalidade, quando exigido, os comprovantes de pagamento dos preços públicos decorrentes da permissão de uso, bem como, 
quando for o caso, 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 a permissionária 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. 4º Caberá exclusivamente à permissionária suportar os danos pessoais ou patrimoniais originados de caso fortuito, força maior, ou decorrentes 
da ação de terceiros, relativos ao imóvel objeto desta permissão.

Art. 5º Além de se submeter ao poder de polícia de todos os demais órgãos da Prefeitura Municipal, a permissionária será especialmente fiscalizada 
pela Secretaria de Meio Ambiente, cujo Secretário deverá encaminhar relatório semestral ao Prefeito, informando se estão sendo fielmente cum-
pridas todas as exigências e obrigações estabelecidas no presente decreto e na legislação aplicável, sendo que a informação de não cumprimento 
ensejará a imediata revogação da permissão de uso.

Art. 6º A permissão de uso de que trata este decreto é outorgada a título precário e por tempo indeterminado, podendo ser revogada a qualquer 
tempo pela Administração Municipal.

Art. 7º Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 12 de agosto de 2020.

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração e na Secretaria de Negócios Jurídicos.

OMAR NAJAR
PREFEITO MUNICIPAL

ALEX  NIURI SILVEIRA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

JOSÉ EDUARDO DA CRUZ RODRIGUES FLORES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - INTERINO

 

DECRETO Nº 12.516, DE 13 DE AGOSTO DE 2020

"Outorga a empresária individual Vanessa Cristina de Abreu permissão de uso da área que especifica, e dá outras providências."

Omar Najar, 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 Orgânica do Município de Americana;
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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 procedimento administrativo PMA nº 48.368/2015,

D E C R E T A :

Art. 1º Fica outorgada a empresária individual Vanessa Cristina de Abreu, inscrita no CNPJ/MF sob nº 20.362.955/0001-04, e no Cadastro de Ati-
vidades do Município sob nº 107929, com endereço residencial na Rua Arno Tognetta, n° 401, Bloco 06, apto 408, Jardim Progresso, permissão 
de uso de área pública a seguir descrita:

Proprietário: Prefeitura Municipal de Americana

Local: Rua Arno Tognetta (Praça Jacob Sass) - Quadra A - Jardim Progresso - Americana - SP

Cadastro: 10.0066.0252.0000

Descrição: "Uma área ocupada com as seguintes medidas: inicia-se no alinhamento da Rua Arno Tognetta e segue em reta pelo referido alinhamento 
numa distância de 3,00m (três metros); deste deflete à direita e segue em reta divisando com área remanescente numa distância de 10,50m (dez 
metros e cinquenta centímetros); deste deflete à direita e segue em reta divisando com área remanescente numa distância de 12,50m (doze metros 
e cinqüenta centímetros); deste deflete à direita e segue em reta pelo alinhamento da Rua Manoel José do Nascimento numa distância de 1,50m 
(um metro e cinqüenta centímetros); deste segue em curva à direita na confluência da Rua Manoel José do Nascimento com Rua Arno Tognetta 
numa distância de 14,14m (quatorze metros e quatorze centímetros); até o ponto inicial, perfazendo uma área superficial de 113,87m2 (cento e treze 
metros quadrados e oitenta e sete centímetros quadrados): Nesta área existe uma construção em alvenaria com as seguintes medidas: Inicia-se 
num ponto e segue em reta numa distância de 3,10m (três metros e dez centímetros); deste deflete à direita e segue em reta numa distância de 
3,30m (três metros e trinta centímetros); deste deflete à direita e segue em reta numa distância de 1,97m (um metro e noventa e sete centímetros); 
deste deflete à esquerda e segue em reta numa distância de 4,10m (quatro metros e dez centímetros); deste deflete à direita e segue em reta numa 
distância de 3,00m (três metros); deste deflete à direita e segue em reta numa distância de 4,10m (quatro metros e dez centímetros); deste deflete à 
direita e segue em reta numa distância de 0,90m (noventa centímetros); deste deflete à esquerda e segue em reta numa distância de 5,00m (cinco 
metros) até o ponto inicial perfazendo uma área superficial de 26,80m2 (vinte e seis metros quadrados e oitenta centímetros quadrados); uma área 
de cobertura leve com as seguintes medidas: Inicia-se num ponto e segue em reta numa distância de 2,30m (dois metros e trinta centímetros); deste 
deflete à direita e segue em reta numa distância de 3,93m (três metros e noventa e três centímetros); deste deflete à direita e segue em reta numa 
distância de 1,97m (um metro e noventa e sete centímetros); deste deflete à esquerda e segue em reta numa distância de 3,29m (três metros e vinte 
e nove centímetros); deste deflete à direita e segue em curva à direita numa distância de 2,30m (dois metros e trinta centímetros); deste deflete à 
direita e segue em reta numa distância de 4,10m (quatro metros e dez centímetros); deste deflete à direita e segue em reta numa distância de 1,97m 
(um metro e noventa e sete centímetros); deste deflete à esquerda e segue em reta numa distância de 3,30m (três metros e trinta centímetros); até 
o ponto inicial perfazendo uma área superficial de 21,38m2 (vinte e um metros quadrados e trinta e oito centímetros quadrados). Totalizando uma 
área construída com 48,18m2 (quarenta e oito metros quadrados e dezoito centímetros 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 permissionário pagará à Prefeitura Municipal, mensalmente, na Unidade de Gestão Finan-
ceira ou na rede bancária, por meio de guias, carnês ou boletos, a critério exclusivo do Poder Público, preço público no valor de R$ 675,97 (seis-
centos e setenta e cinco reais e noventa e sete 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 integral desocupação do bem, caso, por qualquer motivo, esta ocorra após a 
edição do referido ato revocatório;

III - destinado ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico. 

Art. 3º Sem prejuízo da exigibilidade do preço público previsto no art. 2º deste decreto, a Prefeitura Municipal poderá lançar eventuais tributos in-
cidentes 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 permissionário deverá observar e cumprir, sob pena de revogação, as seguintes condi-
ções:

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, emprestar, arrendar, locar ou estabelecer parceria, a qualquer título, total ou parcialmente, sobre o objeto da permissão de uso, sem 
autorização prévia e expressa do Poder Executivo; 

V - não alterar a finalidade da permissão de uso, salvo com a prévia e expressa autorização do Poder Executivo concedida por meio de novo decreto, 
nem utilizar espaço que exceda a área ora permitida; 

VI - apresentar à Municipalidade, quando exigido, os comprovantes de pagamento dos preços públicos decorrentes da permissão de uso e dos 
tributos incidentes sobre o imóvel ou a 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;
Art. 5º Caberá exclusivamente ao permissionário suportar os danos pessoais ou patrimoniais originados de caso fortuito, força maior, ou decorrente 
da ação de terceiros, contra as edificações, melhoramentos e demais benfeitorias a serem instaladas no imóvel objeto desta permissão. 
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Art. 6º Toda e qualquer benfeitoria que vier a ser introduzida no bem público 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 fiscalizado 
pela Unidade de Vigilância da Secretaria de Saúde, cujo Diretor deverá encaminhar relatório semestral ao Gabinete do Prefeito, informando se estão 
sendo fielmente cumpridas todas as exigências e obrigações 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 13 de agosto de 2020.

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração e na Secretaria de Negócios Jurídicos. 

OMAR NAJAR
PREFEITO MUNICIPAL

ALEX  NIURI SILVEIRA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

JOSÉ EDUARDO DA CRUZ RODRIGUES FLORES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - INTERINO

 

DECRETO Nº 12.517, DE 14 DE AGOSTO DE 2020

"Outorga ao empresário individual Júlio César Egílio permissão de uso da área que especifica, e dá outras providências."

Omar Najar, 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 Orgânica do Município de Americana;

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

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

Considerando o que consta do procedimento administrativo PMA nº 14.135/2008,

D E C R E T A :

Art. 1º Fica outorgada ao empresário individual Júlio César Egílio, inscrito no CNPJ/MF sob nº 22.691.480/0001-17, e no Cadastro de Atividades do 
Município sob nº 93.028, com endereço residencial na Rua Hungria, n° 105, apto. 45, Jardim São Domingos, permissão de uso de área pública a 
seguir descrita:

Proprietário: Prefeitura Municipal de Americana
Local: Rua Hungria - Jardim São Domingos - Americana - SP
Cadastro: 18.0079.0018.0000

Descrição: "Uma área em alvenaria com as seguintes medidas: Inicia-se num ponto localizado em uma reta e segue pela referida reta numa dis-
tância de 3,00m (três metros); deste deflete à direita e segue em reta numa distância de 2,40m (dois metros e quarenta centímetros); deste deflete 
à direita e segue em reta numa distância de 3,00m (três metros); deste deflete à direita e segue em reta numa distância de 2,40m (dois metros e 
quarenta centímetros) até o ponto inicial perfazendo uma área superficial de 7,20m2 (sete metros quadrados e vinte centímetros quadrados) e duas 
áreas de cobertura leve sendo uma com as seguintes medidas: Inicia-se num ponto e segue em reta numa distância de 1,31m (um metro e trinta e 
um centímetros); deste deflete à direita e segue em reta numa distância de 2,43m (dois metros e quarenta e três centímetros); deste deflete à direita 
e segue em reta numa distância de 1,44m (um metro e quarenta e quatro centímetros); deste deflete à direita e segue em reta numa distância de 
2,40m (dois metros e quarenta centímetros) até o ponto inicial perfazendo uma área superficial de 3,18m2 (três metros quadrados e dezoito centí-
metros quadrados) e uma outra área de cobertura leve com as seguintes medidas: Inicia-se num ponto e segue em reta numa distância de 3,97m 
(três metros e noventa e sete centímetros); deste deflete à direita e segue em reta numa distância de 2,40m (dois metros e quarenta centímetros); 
deste deflete à direita e segue em reta numa distância de 2,09m (dois metros e nove centímetros); deste deflete à direita e segue em reta numa 
distância de 3,04m (três metros e quatro centímetros) até o ponto inicial perfazendo uma área superficial de 7,10m2 (sete metros quadrados e dez 
centímetros quadrados) totalizando as duas áreas de cobertura leve e a área de alvenaria em 17,84m2 (dezessete metros quadrados e oitenta e 
quatro centímetros 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 permissionário 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$ 162,33 
(cento e sessenta e dois reais e trinta e três 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 integral desocupação do bem, caso, por qualquer motivo, esta ocorra após a 
edição do referido ato revocatório;

III - destinado ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico. 

Art. 3º Sem prejuízo da exigibilidade do preço público previsto no art. 2º deste decreto, a Prefeitura Municipal poderá lançar eventuais tributos in-
cidentes 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 
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respectivos serviços.

Art. 4º Durante a vigência da presente permissão de uso, o permissionário deverá observar e cumprir, sob pena de revogação, as seguintes condi-
ções:

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, emprestar, arrendar, locar ou estabelecer parceria, a qualquer título, total ou parcialmente, sobre o objeto da permissão de uso, sem 
autorização prévia e expressa do Poder Executivo; 

V - não alterar a finalidade da permissão de uso, salvo com a prévia e expressa autorização do Poder Executivo concedida por meio de novo decreto, 
nem utilizar espaço que exceda a área ora permitida; 

VI - apresentar à Municipalidade, quando exigido, os comprovantes de pagamento dos preços públicos decorrentes da permissão de uso e dos 
tributos incidentes sobre o imóvel ou a 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;

Art. 5º Caberá exclusivamente ao permissionário suportar os danos pessoais ou patrimoniais originados de caso fortuito, força maior, ou decorrente 
da ação de terceiros, contra as edificações, melhoramentos e demais benfeitorias a serem instaladas no imóvel objeto desta permissão. 

Art. 6º Toda e qualquer benfeitoria que vier a ser introduzida no bem público 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 fiscalizado 
pela Unidade de Vigilância da Secretaria de Saúde, cujo Diretor deverá encaminhar relatório semestral ao Gabinete do Prefeito, informando se estão 
sendo fielmente cumpridas todas as exigências e obrigações 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. Ficam revogados os Decretos n° 8.126, de 28 de agosto de 2009 e n° 9.616, de 10 de maio 2012.

Art. 10. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 14 de agosto de 2020.

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração e na Secretaria de Negócios Jurídicos. 

OMAR NAJAR
PREFEITO MUNICIPAL

ALEX  NIURI SILVEIRA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

JOSÉ EDUARDO DA CRUZ RODRIGUES FLORES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - INTERINO

 

LICITAÇÕES

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
CONVITE Nº 007/2020 

Processo nº 28.867/2020
OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE DUPLICAÇÃO DA AV. NICOLAU JOÃO ABDALLA, COM SERVI-
ÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS". 
A Prefeitura Municipal de Americana torna público que foi HOMOLOGADO e ADJUDICADO o Convite n.º 007/2020 para a seguinte empresa:
"FFL SINALIZAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI" - VALOR R$ 208.956,72. 

Eu, Luciane Carloni, matrícula nº 11.215 conferi o presente. Eu, José Eduardo da Cruz Rodrigues Flores, Secretário de Administração Interino, au-
torizei a publicação oficial. Americana, 14 de Agosto de 2020.
 

ERRATA

Prefeitura Municipal de Americana 
                                Estado de São Paulo 

          

         SECRETARIA DE 
     ADMINISTRAÇÃO 

 

  
       
                ERRATA  
 
A Prefeitura Municipal de Americana, através da Secretaria de Administração, torna público que, na publicação do Decreto nº 12.498 de 22 de 
julho de 2020, publicado no Diário Oficial dia 25/07/2020.  
 
Onde se lê: 
 
         (...)                                      

Art. 1º Fica aberto na Secretaria de Fazenda, da Prefeitura Municipal de Americana, um crédito adicional no valor de R$ 9.507.706,82 (nove milhões, 
quinhentos e sete mil, setecentos e seis reais e oitenta e dois centavos), suplementar à seguinte dotação do orçamento vigente: 

     
         (...) 

Total do Órgão                                           5.418.905,56         
 (...)             

 
                                  
                                              Total Geral  

                
             9.507.706,82 

         (...) 
Art. 2º Do crédito aberto no artigo anterior, R$ 5.418.905,56 (cinco milhões, quatrocentos e dezoito mil, novecentos e cinco reais e cinquenta e seis 

centavos), serão cobertos com recursos provenientes da anulação parcial da seguinte dotação do orçamento vigente: 
         (...) 
                         Total do Órgão                                                     5.418.905,56 

                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                 Total Geral                       5.418.905,56                

         (...) 
 
Leia-se: 
 
         (...)  

Art. 1º Fica aberto na Secretaria de Fazenda, da Prefeitura Municipal de Americana, um crédito adicional no valor de R$ 9.007.706,82 (nove milhões, 
sete mil, setecentos e seis reais e oitenta e dois centavos), suplementar às seguintes dotações do orçamento vigente: 

         (...) 
Total do Órgão                                           4.918.905,56         

 (...)                                   
                                                                                                                                 Total Geral  

                
                                  9.007.706,82 

 
Art. 2º Do crédito aberto no artigo anterior, R$ 4.918.905,56 (quatro milhões, novecentos e dezoito mil, novecentos e cinco reais e cinquenta e seis 

centavos), serão cobertos com recursos provenientes da anulação parcial das seguintes dotações do orçamento vigente: 
         (...) 
                         Total do Órgão                                                     4.918.905,56 

                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                 Total Geral                       4.918.905,56                

         (...) 
 
 
 

Americana, 14 de agosto de 2020. 
 
 
 
 
José Eduardo da Cruz Rodrigues Flores 

                                                                                        Secretário Municipal de Administração Interino 
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Prefeitura Municipal de Americana 
                                Estado de São Paulo 

          

         SECRETARIA DE 
     ADMINISTRAÇÃO 

 

  
       
                ERRATA  
 
A Prefeitura Municipal de Americana, através da Secretaria de Administração, torna público que, na publicação do Decreto nº 12.498 de 22 de 
julho de 2020, publicado no Diário Oficial dia 25/07/2020.  
 
Onde se lê: 
 
         (...)                                      

Art. 1º Fica aberto na Secretaria de Fazenda, da Prefeitura Municipal de Americana, um crédito adicional no valor de R$ 9.507.706,82 (nove milhões, 
quinhentos e sete mil, setecentos e seis reais e oitenta e dois centavos), suplementar à seguinte dotação do orçamento vigente: 

     
         (...) 

Total do Órgão                                           5.418.905,56         
 (...)             

 
                                  
                                              Total Geral  

                
             9.507.706,82 

         (...) 
Art. 2º Do crédito aberto no artigo anterior, R$ 5.418.905,56 (cinco milhões, quatrocentos e dezoito mil, novecentos e cinco reais e cinquenta e seis 

centavos), serão cobertos com recursos provenientes da anulação parcial da seguinte dotação do orçamento vigente: 
         (...) 
                         Total do Órgão                                                     5.418.905,56 

                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                 Total Geral                       5.418.905,56                

         (...) 
 
Leia-se: 
 
         (...)  

Art. 1º Fica aberto na Secretaria de Fazenda, da Prefeitura Municipal de Americana, um crédito adicional no valor de R$ 9.007.706,82 (nove milhões, 
sete mil, setecentos e seis reais e oitenta e dois centavos), suplementar às seguintes dotações do orçamento vigente: 

         (...) 
Total do Órgão                                           4.918.905,56         

 (...)                                   
                                                                                                                                 Total Geral  

                
                                  9.007.706,82 

 
Art. 2º Do crédito aberto no artigo anterior, R$ 4.918.905,56 (quatro milhões, novecentos e dezoito mil, novecentos e cinco reais e cinquenta e seis 

centavos), serão cobertos com recursos provenientes da anulação parcial das seguintes dotações do orçamento vigente: 
         (...) 
                         Total do Órgão                                                     4.918.905,56 

                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                 Total Geral                       4.918.905,56                

         (...) 
 
 
 

Americana, 14 de agosto de 2020. 
 
 
 
 
José Eduardo da Cruz Rodrigues Flores 

                                                                                        Secretário Municipal de Administração Interino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

JOSÉ EDUARDO DA CRUZ RODRIGUES FLORES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - INTERINO

 

PORTARIA Nº 10.093, DE 14 DE AGOSTO DE 2020

"Que nomeia Chefe de Gabinete do Secretário."

Omar Najar, Prefeito Municipal de Americana, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei; 

Considerando o que consta nas Leis nº 5.110, de 23 de novembro de 2010 e suas alterações, e nº 5.422, de 20 de novembro de 2012,

Considerando o que consta no protocolo nº 29.538/2020,

R E S O L V E :

I - Nomear em comissão, ADRIANA DINIZ ASTORRI, para exercer o cargo de CHEFE DE GABINETE DO SECRETÁRIO, em caráter de substituição.

II - Estabelecer que esta portaria entre em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário, especialmente a Portaria nº 
10.009, de 23 de abril de 2020.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 14 de agosto de 2020.

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração e na Secretaria de Negócios Jurídicos.

OMAR NAJAR
PREFEITO MUNICIPAL

ALEX  NIURI SILVEIRA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

JOSÉ EDUARDO DA CRUZ RODRIGUES FLORES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - INTERINO
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67 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.

 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.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

10

10

4

1

1

2

1

1

4

Assistente comercial - com curso superior
Assistente de logística
Auxiliar de contabilidade
Auxiliar de expedição
Auxiliar de limpeza
Auxiliar de marketing
Auxiliar fiscal
Balconista de açougue
Confeiteiro
Conferente de mercadoria
Consultor de vendas de móveis planejados - Curso
Técnico ou Superior em design de interiores,
arquitetura ou na área
Contramestre - tear MAV e Ribeiro M5
Costureira - conhecimento em galoneira e overloque
Cozinheiro
Encarregado de escrita fiscal
Esmerilador/rebarbador de metal
Fiscal de caixa
Fiscal de loja
Garçonete
Gerente
Laqueador/ pintor de móveis - com experiência na
pintura de MDF LACCA
Mecânico manutenção de tear circular
Montador de móveis - com moto 
Motorista Bitrem
Motorista carreteiro
Motorista carreteiro - possuir MOOP e EAR
Operador de calandra têxtil
Passadeira/Acabamento
Pizzaiolo
Porteiro
Revisor de tecidos - moda/decoração
Serviços gerais - (limpeza/manutenção em geral)
Tecelão - operador de tear circular – malharia

Prefeitura de 
Americana
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