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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 

LEI Nº 6.615, DE 17 DE MARÇO DE 2022.

Autor do Projeto de Lei C. M. nº 177/2021 - Poder Legislativo - Vereador 
Thiago Rodrigo Martins. 

  "Denomina Parque Natural Nilton Pinto Duarte área localizada na Ave-
nida Rafael Vitta, Jardim Dona Judite."

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

  Art. 1º Fica denominada Parque Natural Nilton Pinto Duarte, a área 
localizada na Avenida Rafael Vitta, Jardim Dona Judite, cadastrada sob 
o número 20.0165.0870.0000.

  Art. 2º A Prefeitura Municipal de Americana promoverá a instalação de 
placa denominativa no local.

  Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 17 de março de 2022.

   Ref. Prot. Digital PMA nº 21.425/2022.

Publicado na mesma data na 
Secretaria de Administração

FABIO BERETTA ROSSI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO 

FRANCISCO ANTONIO 
SARDELLI 

PREFEITO MUNICIPAL

HUGO STEFANO TROLY
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

NEGÓCIOS JURÍDICOS

 

LEI Nº 6.617, DE 21 DE MARÇO DE 2022.

Autor do Projeto de Lei C. M. nº 20/2022 - Poder Legislativo - Vereadora 
Rosângela Gallardo Caro. 

  "Dispõe sobre a autorização para a implantação de triagem médica 
para fins de realização de exame auditivo e visual para crianças em ida-
de pré-escolar, no âmbito do Município de Americana e dá outras provi-
dências."

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

  Art. 1º Fica autorizado o Poder Executivo a implantar triagem médica 
para os fins de realização de exame auditivo e visual em crianças em 
idade pré-escolar, na faixa etária de 5 (cinco) a 8 (oito) anos.

  Art. 2º As avaliações e os exames serão realizados pelos profissionais 
das áreas de fonoaudiologia e oftalmologia já disponíveis na rede pú-
blica.

  Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 21 de março de 2022.

Publicado na mesma data naSecretaria de Administração. 

   Ref. Prot. Digital PMA nº 21.418/2022.

Publicado na mesma data na 
Secretaria de Administração

FABIO BERETTA ROSSI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO 

FRANCISCO ANTONIO 
SARDELLI 

PREFEITO MUNICIPAL

HUGO STEFANO TROLY
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

NEGÓCIOS JURÍDICOS

 

LEI Nº 6.618, DE 21 DE MARÇO DE 2022.

Autor do Substitutivo ao Projeto de Lei C.M n° 115/2021 - Poder Legisla-
tivo - Vereador Clemente Alves dos Santos Neto. 

  "Autoriza o Poder Executivo a Instituir o Banco de Ração e Utensílios 
para Animais no Município de Americana."

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

  Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a criar o Banco de Ração 
e Utensílios para Animais, programa do Município de Americana, São 
Paulo, que visa:

  I - coletar, recondicionar e armazenar gêneros alimentícios, perecíveis 
ou não, desde que em condições de consumo, bem como utensílios para 
animais como móveis, roupas, remédios, coleiras, guias, casinhas, bolsa 
de transporte e brinquedos, provenientes de doações de:

  a) estabelecimentos comerciais;

  b) fabricantes ligados à produção e à comercialização, no atacado ou 
no varejo, de gêneros alimentícios destinados a animais;

  c) apreensões realizadas por órgãos da Administração Municipal, Esta-
dual ou Federal, resguardada a aplicação das normas legais;

  d) órgãos públicos; e

  e) pessoas físicas ou jurídicas de direito privado;

  II - distribuir os gêneros alimentícios e os utensílios coletados;

  III - as ações para evitar o descarte de ração, medicamentos, vacinas 
e utensílios de animais no Município de Americana, dentro do prazo de 
validade.

  Art. 2º A distribuição dos gêneros alimentícios e dos utensílios coleta-
dos poderá ser feita diretamente pelo Banco de Ração e Utensílios para 
Animais ou por entidades, organizações não-governamentais (ONGs), 
ou protetores independentes, previamente cadastrados.

  Art. 3º São beneficiários do Banco de Ração e Utensílios para Animais:

  I - protetores independentes e cadastrados;

  II - ONGs ligadas à causa animal, devidamente constituídas e cadas-
tradas;

  III - animais abandonados; e

  IV - famílias cadastradas que comprovem baixa renda, nenhuma renda 
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ou condição de vulnerabilidade social, alimentar e nutricional, assistidas 
ou não por entidades assistenciais, e que possuam animais.

  Art. 4º Fica proibida a comercialização dos gêneros alimentícios e dos 
utensílios coletados e doados pelo Banco de Ração e Utensílios para 
Animais.

  Art. 5º O Poder Executivo de Americana regulamentará a presente Lei, 
no que couber.

  Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 21 de março de 2022.

   Ref. Prot. Digital PMA nº 21.420/2022.

Publicado na mesma data na 
Secretaria de Administração

FABIO BERETTA ROSSI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO 

FRANCISCO ANTONIO 
SARDELLI 

PREFEITO MUNICIPAL

HUGO STEFANO TROLY
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

NEGÓCIOS JURÍDICOS

 

LEI Nº 6.619, DE 28 DE MARÇO DE 2022.

Autor do Projeto de Lei C. M. nº 001/2022 - Poder Legislativo - Vereador 
Thiago Rodrigo Martins. 

  "Denomina Nelson Barreira a quadra poliesportiva localizada no Bairro 
Parque Nova Carioba."

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

  Art. 1º Fica denominada Nelson Barreira a quadra poliesportiva localiza-
da na confluência da Avenida Attilio Dextro com as Ruas Antônio Carossi 
e Augusto Marques Penteado.

  Art. 2º A Prefeitura Municipal de Americana promoverá a instalação de 
placa denominativa no local.

  Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 28 de março de 2022.

   Ref. Prot. Digital PMA nº 28.863/2022.

Publicado na mesma data na 
Secretaria de Administração

FABIO BERETTA ROSSI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO 

FRANCISCO ANTONIO 
SARDELLI 

PREFEITO MUNICIPAL

HUGO STEFANO TROLY
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

NEGÓCIOS JURÍDICOS

 

EDITAL DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

A Prefeitura Municipal de Americana-Secretaria de Administração torna 
público que foram rescindidos e/ou extintos os contratos de trabalho dos 
servidores abaixo relacionados:

  ELIANE ALONSO GARCIA ROCHA, Professor Educação Básica 1 E.F 
Substituto, Secretaria de Educação, Rescisão em 24/03/2022; EMIR 

JUSTINO GALDINO, Motorista de Ambulância, Secretaria de Saúde, 
Rescisão em 17/03/2022; EUNICE THEREZINHA GOBBO, Secreta-
ria Executiva, Secretaria de Obras, Rescisão em 22/03/2022; JOSEFA 
DIAS DA SILVA, Ajudante de Cozinheiro, Secretaria de Educação, Res-
cisão em 21/03/2022; LUCIANA DOS SANTOS BATISTA, Cozinheiro, 
Secretaria de Educação, Rescisão em 23/03/2022; LUCILA APARECIDA 
FORTI FIEL CRUZ, Professor Coordenador, Secretaria de Educação, 
Rescisão em 20/03/2022; MARILANA DOS SANTOS NASCIMENTO, 
Técnico Segurança Trabalho, Secretaria de Administração, Rescisão 
em 24/03/2022; MARISILDA PINTO, Professor Coordenador, Secretaria 
de Educação, Rescisão em 23/03/2022; SATICO KIKUTI YAMAMOTO, 
Ajudante Geral, Secretaria de Meio Ambiente, Rescisão em 22/03/2022.

  Eu, PATRICIA GOMES ROSA DE OLIVEIRA, matrícula nº 15597, ela-
borei o presente edital. Eu, FABIO BERETTA ROSSI, Secretário Munici-
pal de Administração, autorizei a publicação oficial. 
  Americana, 30 de março de 2022.
 

LICITAÇÕES

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022.

Processo nº 8.823/2021.

OBJETO: "AQUISIÇÃO DE APARELHO AUTO REFRATOR CERATÔ-
METRO E AUTO TONÔMETRO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE".
  A Prefeitura Municipal de Americana torna público que foi HOMOLOGA-
DO e ADJUDICADO o Pregão Eletrônico n.º 027/2022 para a seguinte 
empresa:
ANDES COMERCIAL LTDA EPP - ITEM 01 R$ 29.000,00, ITEM 02 R$ 
70.830,00.

  Eu, Tássia Helena Modenesi Tavares, matrícula 14.676, conferi o pre-
sente. Eu, Fabio Beretta Rossi, Secretário de Administração, autorizei a 
publicação oficial. Americana, 31 de Março de 2022.
 

PORTARIA Nº 10.630, DE 25 DE MARÇO DE 2022.

"Que designa em confiança servidora pública municipal concursada."

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

  R E S O L V E :

  I - Designar em confiança, a servidora pública municipal concursada 
LUCIANA APARECIDA FONTANETI, matrícula 11517, no cargo de EN-
CARREGADO DE SERVIÇOS II.

  II - Designar em confiança, a servidora pública municipal concursada 
ANGÉLICA CRISTINA ALVES CAMARGO, matrícula 913669, no cargo 
de ENCARREGADO DE SERVIÇOS III.

  III - Estabelecer que esta portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de março de 2022.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 25 de março de 2022.

Publicado na mesma data na 
Secretaria de Administração

FABIO BERETTA ROSSI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO 

FRANCISCO ANTONIO 
SARDELLI 

PREFEITO MUNICIPAL

HUGO STEFANO TROLY
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

NEGÓCIOS JURÍDICOS
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LEI Nº 6.621, DE 31 DE MARÇO DE 2022.

 
 

Prefe itura Municipal de  Americana 
Estado de São Paulo 

 
 
  
    SECRETARIA DE 

              ADMINISTRAÇÃO 
 
(Lei 6621/2022 – Página 1/2) 

 

Avenida Brasil,nº 85 – Centro – Tel. (19) 3475.9030 
CEP – 13465-901 – Americana- SP – e-mail: administracao@americana.sp.gov.br 

 
 

 
LEI Nº 6.621, DE 31 DE MARÇO DE 2022. 

 
Autor do Projeto de Lei C. M. nº 25/2022 – Poder 
Executivo – Francisco Antonio Sardelli.  
 
“Dispõe sobre a abertura de crédito adicional 
especial, conforme especifica.” 

 
Francisco Antonio Sardelli, Prefeito Municipal de Americana, no uso das atribuições que lhe 

são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a 
seguinte lei: 

 
Art. 1º Fica aberto na Secretaria de Fazenda, da Prefeitura Municipal de Americana, um crédito 

adicional especial no valor de R$ 384.480,60 (trezentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta 
reais e sessenta centavos), conforme a seguir discriminado: 

 
 

02 - Órgão - Prefeitura Municipal de Americana 
02.02 - Unidade Orçamentária - Gabinete do Prefeito 

02.02.01 - Unidade Executora - Gabinete e Dependências 
 

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$ 
    

4.4.90.30.04.122.062.007 02 Material de Consumo 384.480,60 
    
  Total da Unidade 384.480,60 
    
  Total do Órgão 384.480,60 
    
  Total Geral 384.480,60 

 
Art. 2º  O crédito aberto no artigo 1º será coberto com recursos provenientes de excesso de 

arrecadação, a ser verificado no presente exercício, referente a receitas oriundas de convênio firmado 
com o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Segurança Pública, nos termos do 
artigo 43, § 1º, II, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. 

 
 
 
 

 Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. 

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 31 de março de 2022.

Ref. Protocolo PMA nº 622/2022.

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração

FABIO BERETTA ROSSI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

FRANCISCO ANTONIO SARDELLI 
PREFEITO MUNICIPAL

HUGO STEFANO TROLY
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

 

LEI Nº 6.622, DE 1º DE ABRIL DE 2022.

Autor do Projeto de Lei C. M. nº 36/2022 - Poder Executivo - Francisco Antonio Sardelli. 

  "Adota o Piso Salarial Nacional dos Profissionais do Magistério da Educação Básica Pública, na forma que especifica."

Francisco Antonio Sardelli, Prefeito Municipal de Americana, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Muni-
cipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:
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  Art. 1º O piso salarial dos profissionais do magistério e das auxiliares de desenvolvimento infantil, no âmbito da Rede Pública Municipal de Ensino, 
para jornada semanal de 40 (quarenta) horas, passa a ser de R$ 3.845,63 (três mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos), 
atendendo ao estabelecido na legislação federal.

  Art. 2º As jornadas de trabalho inferiores a 40 (quarenta) horas semanais terão reajuste proporcional ao piso estabelecido.

  Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a proceder futuras atualizações do valor estabelecido nesta Lei, sempre que ocorrer a majoração do piso 
salarial nacional, por ato do Governo Federal.

  Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

  Prefeitura Municipal de Americana, ao 1º de abril de 2022.

   Ref. Prot. Digital PMA nº 34.688/2022.

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração

FABIO BERETTA ROSSI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

FRANCISCO ANTONIO SARDELLI 
PREFEITO MUNICIPAL

HUGO STEFANO TROLY
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

SECRETARIA DE FAZENDA
 

ATO CONJUNTO SF/SAÚDE Nº 001, DE 29 DE MARÇO DE 2022.

"Que designa profissional médico do quadro efetivo de pessoal do Município de Americana, nos termos do art. 4º, § 3º, do Decreto nº 12.823, de 
28 de outubro de 2021, para apreciação de casos de isenção de IPTU na modalidade de enfermidades graves, previstas na Lei n° 6.165, de 25 

de abril de 2018".

Simone Inácio de França Bruno, Secretária de Fazenda e Danilo Carvalho Oliveira, Secretário de Saúde, da Prefeitura Municipal de Americana, 
no uso das suas atribuições legais e regulamentares;

  Considerando a Lei nº 5.047, de 20 de julho de 2010, que "Concede isenção de IPTU e Taxa de Lixo às pessoas portadoras de enfermidades graves 
que menciona, e dá outras providências", alterada pela Lei nº 6.165, de 25 de abril de 2018;

  Considerando o disposto no §3º, do art. 4º, do Decreto nº 12.823, de 28 de outubro de 2021;

  Considerando, ainda, o que consta no processo administrativo digital n° 1.606/2022, 

  RESOLVEM:

  Art. 1º Designar o servidor José Ricardo Pereira de Paula, inscrito na matrícula nº 913344, exercente do cargo de médico, lotado na Secretaria de 
Saúde, nos termos do § 3º, do art. 4º, do Decreto nº 12.823, de 28 de outubro de 2021, como responsável em apreciar os processos relacionados à 
isenção por enfermidades graves previstas na Lei nº 5.047, de 20 de julho de 2010, com alteração dada pela Lei nº 6.165, de 25 de abril de 2018, nos 
casos em que ocorram dúvida quanto ao enquadramento da enfermidade em uma das hipóteses previstas em Lei, mediante solicitação dos órgãos 
da Secretaria Municipal de Fazenda encarregados da análise dos respectivos pedidos.

  Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Americana, 29 de março de 2022

SIMONE INÁCIO DE FRANÇA BRUNO
Secretária Municipal de Fazenda

DANILO CARVALHO OLIVEIRA
Secretário Municipal de Saúde
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
 

UniDaDe De fiscalização, licenciamento ambiental e Projetos

CERTIDÃO

 

 

Certidão de Condições de Aceitação de Estudo de 

Impacto               de Vizinhança – Condomínio Residencial Beach 

Homes Residence – EIV N° 03/2022 (Certidão anterior 

01/2019) 

Protocolo Administrativo: n° 63.367/2018 e 77.380/2021 

Empreendimento: Condomínio Residencial Beach Homes Residence 

Empreendedor: Coelho Engenharia Incorporadora Imobiliária 002 SPE LTDA 

Responsável pela elaboração do EIV: Braidotti & Pechula Engenharia 

e Consultoria LTDA 

Endereço: Avenida Comendador Thomaz Fortunato, esquina com a Rua 

Fortunato Nardini “Gleba P” 

Bairro: Praia dos Namorados 

Área do imóvel: 42.713,23 

m² Área construída: 

15.894,31 m² 

Cadastros dos imóveis: 33.0520.0124.0001 e 33.0520.0124.0002 

Zoneamento: Zona Residencial 1 (ZR 1) 

Caracterização do empreendimento: Condomínio Residencial Horizontal 

Área de planejamento: 02 
 
 

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 Urbano “Em atendimento à 

solicitação da Secretaria de Planejamento, temos a informar que no que tange à 

Habitação de Interesse Social – HIS, o presente empreendimento não se 

enquadra nesta modalidade. 
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Assim, não há exigência com relação ao atendimento exclusivo da demanda 

habitacional de inscritos do município. Entretanto, considerando-se que no entorno 

do empreendimento ainda haverá a implantação de novos empreendimentos, 

sugerimos às pastas envolvidas a análise quanto à necessidade de equipamentos 

públicos coletivos.” 

Secretaria de Planejamento “Esclarecemos que a Área de Planejamento 02 onde 

está localizado o referido empreendimento é uma região onde o CENSO de 2010 

apontou uma média de 3,28 habitantes por domicílio, sendo assim poderíamos 

estimar essa população do empreendimento com 243 unidades em 972 habitantes, 

que seriam acrescidos nos atendimentos para os recursos comunitários existentes 

na região do Jardim Brasil (USB/ESF, creche, EMEI) e da região da Praia dos 

Namorados (Ensino Fundamental e EMEI) e no fluxo de tráfego da região. 

Temos previsto para esta região um sistema viário de integração com o município 

através de viaduto, ruas e avenidas resultantes de estudos realizados através do 

TAC assinado para região do Pós Anhanguera que determinou a instituição de um 

Fundo de Custeio das Obras de Transposição de Rodovias e Infraestrutura (Lei 5967 

10/10/2016) que deverá ser observado para instalação do empreendimento, no 

valor atualizado de R$ 207.245,45, (duzentos e sete mil duzentos e quarenta e 

cinco reais e quarenta e cinco centavos), a ser pago ao Fundo Municipal, em 18 

parcelas mensais até a conclusão dessa obra na emissão do Habite-se.” 

Departamento de Água e Esgoto “Conforme fls 151, 152, 153 e 154 e análise do 

empreendimento, não há objeções quanto ao prosseguimento do mesmo desde que 

atendidas as prescrições das diretrizes. Cabe ressaltar que em caso de alteração do 

projeto, o mesmo deverá ser submetido a nova análise por esta Autarquia. 

Diretrizes técnicas para abastecimento de água e coleta, afastamento e tratamento 

de esgoto n° 31/2017. 

1. O empreendimento está situado em área de drenagem do manancial de 

captação de águas do município; 

2. Estas Diretrizes técnicas foram elaboradas com base na vazão de 2,20 l/s (litros 
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por segundo) para água e esgoto, conforme dados apresentados pelo 

empreendedor; 

3. O empreendimento está situado na macrorregião, cujo sistema atual de 

abastecimento de água e coleta de esgoto não atende à demanda gerada pelo 

mesmo; 

4. O local em seu entorno é dotado de rede pública de abastecimento de água; 

4.1. O ponto de interligação de água deverá ser na rede de distribuição de 

água Ø 200 mm, localizada na Avenida Comendador Thomaz Fortunato, que é 

abastecida pelo Centro de Reservação CR -13 (Chácaras Letônia), que terá 

condições de supri-lo de forma e ininterrupta; 

4.2. O empreendedor deverá executar uma rede de água derivando do ponto 

de interligação, citado no item 4.1 até a testada do empreendimento, em PEAD 

(Polietileno de alta densidade) Ø 200 mm, numa extensão aproximada de 1.700 

(um mil e setecentos metros), que deverá ser rateado entre os empreendedores, 

que estão com projetos em aprovação na Prefeitura para aquela região; 

4.3. O empreendedor deverá dotar o condomínio com sistema de reservação 

próprio com capacidade suficiente para armazenamento de água para o período 

mínimo de vinte e quatro horas de consumo, em conformidade com o Código 

Sanitário Vigente no estado de São Paulo (decreto estadual n° 12.342, de 

27/09/1978), artigo 10, parágrafo 1°; 

4.4. O empreendimento deverá ser dotado de entrada única de água, 

dimensionada de acordo com a vazão de consumo e hidrômetros individuais 

instalados para cada uma das suas unidades autônomas, para medição isolada 

do consumo de água, conforme artigo 1° da lei municipal n° 4.209, de 

28/09/2005; 

4.5. Para a autorização da ligação de água principal, o empreendedor deverá 

protocolar junto ao DAE a solicitação da mesma; 

4.6. A pressão mínima para fornecimento de água é de 10 m.c.a; 

5. O local em seu entorno é dotado de rede pública de coleta de esgoto; 

5.1. O ponto de interligação de esgoto será no poço de visita localizado na Rua 

Fortunato Nardini esquina com Avenida Comendador Tomaz Fortunato, cujo 
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destino final é a Estação de Tratamento de Esgoto Carioba (ETE Carioba) 

existente; 

O empreendimento deverá ser dotado de estação de tratamento de esgoto                               com o 

respectivo licenciamento ambiental emitido pela Secretaria de Meio Ambiente           do 

Estado de São Paulo, de modo a atender ao artigo 18 do Regulamento da Lei 

Estadual n° 997/76, aprovado pelo Decreto n° 8.468/76 e suas alterações, e 

também as exigências do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, assinado em                                           

06 (seis) de setembro de 2012 (dois mil e doze), junto à Promotoria Pública do 

Estado de São Paulo, em Americana ou efetuar o aporte no fundo municipal para 

ampliação/construção da ETE Carioba, sendo que a opção da empresa foi de efetuar 

o aporte no valor de R$ 246.000,00, (duzentos e quarenta e seis mil reais), 

equivalentes a R$ 1.000,00 por unidade habitacional a ser pago ao Fundo Municipal 

em 18 parcelas até a conclusão dessa obra na emissão do Habite-se. 

6. As interligações de água e esgoto, assim como todas as obras necessários para 

as mesmas, correrão sob responsabilidade financeira e de execução do 

empreendedor com a fiscalização do DAE, que deverá ser solicitada previamente, 

antes do início da execução dos serviços, pelo empreendedor; 

7. Quanto aos sistemas de distribuição de água e de coleta, afastamento e 

tratamento de esgotos sanitários deverão atender todos os parâmetros, definições 

e especificações técnicas previstas na Normas Brasileiras, Resolução   Ares –   PCJ 

n° 50/2014, Lei Municipal n° 1258/1973, atos administrativos n° 267/2000 e 

320/2004 do DAE de Americana, sendo que prevalecerão as do Departamento 

sobre as demais; 

8. As Diretrizes Técnicas, ora expedidas, limitam-se aos dados apresentados no 

presente protocolo. O empreendedor/requerente declara ter tomado ciência neste 

ato de que, na hipótese de ampliação, alteração ou qualquer situação que interfira 

na atual análise, a mesma perderá o efeito; 

9. O conteúdo destas Diretrizes Técnicas não exime o empreendedor da 

responsabilidade pela obtenção de licenças ambientais, outorgas de uso de recursos 

hídricos e demais autorizações formais de órgãos públicos, de planejamento e 

controle ambiental para o empreendimento que são de responsabilidades técnica, 
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econômica, financeira e legal do empreendedor e que deverá encaminhar ao DAE  

de Americana cópias de todas as licenças e outorgas do empreendimento, para fins 

de cadastro, cujos documentos deverão ser obrigatoriamente acompanhados de 

respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica – ART expedida por profissional 

devidamente habilitado para as correspondentes atividades técnicas 

desempenhadas; 

10. Estas Diretrizes Técnicas terão validade conforme artigo 10° da Lei Municipal   

n° 5998/2016, revogadas as disposições em contrário.” 

Quanto a solicitação do Sr. Diretor Técnico da Autarquia, Eng. Luis A. De Souza 

Neto, referente ao acréscimo de 03 (unidades) habitacionais no empreendimento, 

não vemos óbices técnicos para prosseguimento do presente trâmite para a 

aprovação do empreendimento, uma vez que o protocolo físico DAE sob n° 

064/2022, contempla tais unidades. 

Secretaria de Educação “No que tange à Secretaria de Educação, podemos aludir 

que, no entorno do empreendimento, a estrutura de escolas existente é suficiente, 

conforme descrito na fls 63, para absorver o aumento populacional estimado, que 

segundo relatório da Secretaria de Planejamento é de aproximadamente 972 

habitantes.” 

Secretaria de Saúde “Em atendimento à solicitação deste protocolo, no que tange 

a Secretaria de Saúde, esclarecemos: No Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), 

constam informações das unidades de saúde das proximidades, porém não se 

observa as unidades de referência para o empreendimento, a capacidade de cada 

uma delas e se já se encontram em seu limite operacional. 

O projeto prevê o uso misto com 243 unidades ao todo, de uso residencial, com 

uma previsão de 972 habitantes nesta área, conforme informado neste processo. 

A região onde esta proposta será implantada é coberta pela Unidade Básica de 

Saúde (UBS/ESF) Jardim Brasil, a qual possui um território que abrange a Área de 

Planejamento 02 e na mesma área de abrangência da Secretaria de Saúde – esta 

unidade a ESF Zanaga. 

Segundo informações da Secretaria de Planejamento da Prefeitura Municipal de 

Americana – que através do mapa de área de abrangência da Secretaria de Saúde 
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– está unidade é referência para mais de 12.178 habitantes atualmente, 

juntamente com a ESF Zanaga que atualmente é referência para uma população de 

12.000 habitantes cada. 

Estas unidades se encontram em seu limite operacional, onde qualquer 

empreendimento tem impacto direto na atenção à saúde prestada nesta região, 

intensificada no caso desta região pela separação geográfica existente devido à 

Rodovia Anhanguera. 

Ao analisar o impacto do empreendimento frente à legislação federal que apresenta 

norteadores em relação à Atenção Básica de Saúde, observamos a necessidade de 

uma equipe de Estratégia de Saúde da Família para cada 2.000 habitantes ou um 

médico Pediatra e um Médico Ginecologista a cada 4.000 habitantes. 

Diante do exposto, informamos que este projeto implicará em impacto na saúde 

visto que a região se encontra em seu limite operacional máximo de saúde, 

na atenção básica e desta forma, tendo a necessidade de ampliação das equipes de 

saúde básica, para atender esta nova demanda e a reforma da unidade atual ou a 

construção de uma nova Unidade Básica. 

Analisando a estrutura e distribuição das unidades de saúde em relação ao 

empreendimento, é necessária a reforma e ampliação da ESF Zanaga, para 

adequação da estrutura com a finalidade de atender a população prevista, como 

medidas compensatórias, deverá ser pago o valor de R$ 200.000,00, (duzentos mil 

reais), ao Fundo Municipal, em 18 parcelas até a conclusão dessa obra na emissão 

do Habite-se.” 

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos – Unidade de Transporte e Sistema 

Viário “O Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) refere-se a implantação do 

Condomínio Residencial denominado “Beach Homes Residence”, com previsão de 

construção de 171 sobrados residências, com no mínimo 1 vaga cada, totalizando 

no mínimo 171 vagas de estacionamento. 

O estudo abordou o sistema viário e o transporte público da região. 

Na folha 65 do estudo considera viável a implantação do empreendimento em 

questão, desde que obedecida todas a medidas mitigadoras e compensatórias  
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apresentadas. 

Na página 46, em anexo, o estudo apresenta como medida mitigatória a execução 

de calçamento e o alargamento da Avenida Comendador Tomaz Fortunato (leito 

carroçável) em 20 m, conforme folha anexo. 

Temos a considerar: 

1) A gleba está localizada na área de estudo de tráfego do TAC (Termo de 

Compromisso de Ajustamento de Conduta) referente ao Inquérito civil 

14.0187.0000013/2010-1 do 2° Promotor de Justiça de Americana e Grupo de 

Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente; 

2) Foi expedida diretrizes viárias pela UTRANSV, conforme mapa em anexo, 

prevendo o alargamento da Avenida Comendador Tomaz Fortunato em 26,50m (via 

coletora – Lei 5998/2016); 

3) Entendemos que como medidas mitigatórias no sistema viário, decorrentes 

do aumento de circulação de veículos e pessoas devido a implantação do 

empreendimento, deverá ser de responsabilidade do empreendedor as seguintes 

melhorias: 

a) Construção da calçada na Rua Comendador Tomaz Fortunato com 

largura de 26,50m na frente ao empreendimento (construção de canteiro central, 

ciclovia, calçada e acessibilidade – perfil padrão) conforme artigo 19 da lei 

5998/2016 e diretrizes viárias em anexo; 

b) Construção da calçada na Rua Fortunato Nardini na largura de 3,00m, 

conforme diretrizes viárias em anexo; 

c) Construção do balão de retorno na Rua Fortunato Nardini com raio de 

11,00m, conforme diretrizes viárias em anexo; 

 

Observar o disposto na Lei 5.967/2016 – Fundo de custeio das obras de 

transposição de Rodovias e obras de infraestrutura, definido na página 2/11 desta 

Certidão, relativo a Secretaria de Planejamento, será pago o valor de R$ 

207.245,45, (duzentos e sete mil duzentos e quarenta e cinco reais e quarenta e 

cinco centavos), ao Fundo Municipal, em 18 parcelas até a conclusão da obra na 
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emissão do Habite-se.” 

 

d) Observar o disposto na Lei 5.998/2016, artigo 152 – Polo Gerador de 

Tráfego definidos nos itens a, b e c acima.” 

Analisando o projeto aprovado (protocolo 29.986/2018) e TCRA ajustado 

verificamos o aumento de 243 para 246, bem como aumento da área construída de 

15.894,31 m² para 16.941,81 m², tendo em vista esses acréscimos, deverá ser 

feito termo de ajuste, referente ao PGT, para adequação da situação final 

aprovada. 

 

Parecer Técnico Conclusivo 
 

Analisando o EIV referente ao empreendimento em tela, de acordo com os 

pareceres retro exarados, considerando como instrumento de regramento 

urbanístico, com fins de conciliar os interesses relativos a defesa do Meio Ambiente 

urbano e os interesses relativos ao desenvolvimento, baseando-se no princípio de 

que a qualidade de vida deverá ser preservada, bem como o equilíbrio da região 

diretamente afetada, esta Secretaria de Meio Ambiente tem as seguintes 

considerações a fazer: 

 
A) Coelho Engenharia Incorporadora Imobiliária 002 SPE LTDA, conforme artigo 

217 da lei 6492 de 2020, 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, referente aos itens: 

1. Umectação do solo e das vias de acesso; 

2. Armazenamento de solo orgânico mineral e saprolito em local adequado; 
3. Compensação na área interna do empreendimento dos volumes do solo para 

corte e aterro; 

4. Lavagem dos veículos antes da circulação em vias externas; 

5. Regulagem periódica dos motores e manutenção/conservação de máquinas e 
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equipamentos e veículos; 

6. Implantação de sistema de drenagem provisório; 

7. Revegetação das áreas com solo exposto; 

8. Priorizar a utilização do conceito de eco paisagismo; 

9. Execução de ligação provisória de água e esgoto para o período de obra; 

10. Treinamento de mão de obra; 

11. Manutenção preventiva dos equipamentos de uso coletivo; 

12. Implantação do programa de gestão de resíduos sólidos (apresentar PGRS); 

13. Controle e monitoramento ambiental durante a implantação; 

14. Monitoramento das emissões de poeira fugitiva; 

15. Controle ambiental dos canteiros de obra de terceiros, através de regulamentos 

internos de construção no empreendimento; 

16. Recomposição ambiental da APP na gleba do empreendimento, de acordo com o 

TCRA do empreendimento a ser ajustado com a CETESB e aprovado pela Secretaria 

de Meio Ambiente; 

17. O empreendedor deverá dotar o condomínio com sistema de reservação próprio 

com capacidade suficiente para armazenamento de água para o período mínimo de 

vinte e quatro horas de consumo, em conformidade com o Código Sanitário 

Vigente no estado de São Paulo (decreto estadual n° 12.342, de 27/09/1978), 

artigo 10, parágrafo 1°; 

18. Observar o disposto na Lei 5.998/2016, artigo 152 – Polo Gerador de Tráfego, 

definido na página 7/11 desta Certidão, relativo a Secretaria de Obras e Serviços 

Urbanos. 

19. Apresentar projeto de Arborização Urbana, conforme Lei Municipal n° 

5529/2013. 

  

B) A partir da expedição da Certidão de Aceitação do EIV n° 03/2022, deverá no 

prazo de 30 dias, firmar Termo de Compromisso junto à Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente, visando apresentação de cronograma de exercício e garantias de 

execução referente aos itens: 
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1-Departamento de Água e Esgoto 

O empreendedor deverá executar uma rede de água derivando do ponto de 

interligação, citado no item 4.1 até a testada do empreendimento, em PEAD 

(Polietileno de alta densidade) Ø 200 mm, numa extensão aproximada de 1.700 

(um mil e setecentos metros), que deverá ser rateado entre os empreendedores, 

que estão com projetos em aprovação na Prefeitura para aquela região  

O empreendimento deverá ser dotado de estação de tratamento de esgoto com o 

respectivo licenciamento ambiental emitido pela Secretaria de Meio Ambiente do 

Estado de São Paulo, de modo a atender ao artigo 18 do Regulamento da Lei 

Estadual nº 997/76, aprovado pelo Decretonº 8.468/76 e suas alterações, e 

também as exigências do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, assinado em 

06 (seis) de setembro de 2012 (dois mil e doze), junto a Promotoria Pública do 

Estado de São Paulo, em Americana ou efetuar o aporte no Fundo Municipal para 

ampliação/ construção da ETE Carioba, sendo que a opção da empresa foi de 

efetuar o aporte no valor de R$ 246.000,00, (duzentos e quarenta e seis mil reais), 

equivalentes a R$ 1.000,00 por unidade habitacional, a ser pago ao Fundo 

Municipal em 18 parcelas até a conclusão dessa obra na emissão do Habite-se. 

 

2- Secretaria de Saúde 

Reforma e ampliação da ESF Zanaga, para adequação da estrutura com a finalidade 

de atender a população prevista prevista como medidas compensatórias, deverá ser 

pago o valor de R$ 200.000,00, (duzentos mil reais), ao Fundo Municipal, em 18 

parcelas até a conclusão dessa obra com a emissão do Habite-se.” 

 

3- Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 

a) Construção da calçada na Rua Comendador Tomaz Fortunato com largura de 

26,50m na frente ao empreendimento (construção de canteiro central, ciclovia, 

calçada e acessibilidade – perfil padrão) conforme artigo 19 da lei 5998/2016 e 

diretrizes viárias em anexo; 
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Construção da calçada na Rua Fortunato Nardini na largura de 3,00m, conforme 

diretrizes viárias em anexo; 

b) Construção do balão de retorno na Rua Fortunato Nardini com raio de 11,00m, 

conforme diretrizes viárias em anexo; 

Observar o disposto na Lei 5.967/2016 – Fundo de custeio das obras de 

transposição de Rodovias e obras de infraestrutura, atendido na página 2/11 desta 

Certidão, relativo a Secretaria de Planejamento, no valor atualizado de R$ 

207.245,45, (duzentos e sete mil duzentos e quarenta e cinco reais e quarenta e 

cinco centavos), a ser pago ao Fundo Municipal, em 18 parcelas até a conclusão 

dessa obra na emissão do Habite-se; 

c) Deverá ser feito termo de ajuste, referente ao PGT, para adequação da situação 

final aprovada. 
 

4-Secretaria de Meio Ambiente 

Considerando a Certidão de Vistoria Ambiental 03/2019, referente a expedição de 

Diretrizes para Aprovação de Condomínio Residencial Horizontal, pela modificação 

da paisagem urbana in situ, e alteração dos aspectos ambientais, como medidas 

compensatórias deverá pagar o valor de R$ 200.000,00, (duzentos mil reais), ao 

Fundo Municipal de Meio Ambiente em 18 parcelas até a conclusão dessa obra com a 

emissão do Habite-se.  

Obs: Referente aos serviços de terraplanagem/movimentação de terra na gleba,  

deverá preceder de autorização junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

De acordo com artigo 8° parágrafo primeiro, será lavrada a certidão de conclusão 

após o fiel atendimento das condições expostas por parte do empreendedor. biente 
Esp. Amb. CREA: 5060150194 

Americana, 31 de março de 2022

CICERO APARECIDO MOURA DE JESUS
Diretor UFLAP - CREA: 5060150194

FABIO RENATO DE OLIVEIRA
Secretário de Meio Ambiente
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DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
 

EDITAL DE EXTRATO CONTRATUAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/22

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 51/22

OBJETO: Contratação de empresa para confecção de bobinas pré impressas em papel térmico para leitura e impressão simultânea de contas de 
água e esgoto. Conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência.
CONTRATO: 12/22
CONTRATANTE: Departamento de Água e Esgoto
CONTRATADA:AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMÁTICA LTDA
VALOR DO CONTRATO: R$ 54.495,00
VIGÊNCIA DO CONTRATO:12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 23/03/2022

Americana, 31 de março de 2022

MARCOS EDUARDO MORELLI
DIRETOR DE UNIDADE EXECUTIVA

 

PORTARIA Nº 1.174, DE 31 DE MARÇO DE 2022.

"Que divulga o resultado da Eleição da CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, Gestão 2.022/2.023 e designa os representantes do 
DAE".

CARLOS CESAR GIMENEZ ZAPPIA, Superintendente do Departamento de Água e Esgoto, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o 
Memorando/1DOC nº 2.425/2022, 

R E S O L V E :

  I - Divulgar o resultado da eleição da CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, Gestão 2.022/2.023, realizada em 03/03/3022:
Titulares:
  Luana Sartori de Oliveira Souza 
  Sueli Ramos da Cruz
  Dayse Cássia Azarias Ferracini
  Abner Xavier Barros

Suplentes:
  João Marcel Leite de Souza
  José Pinheiro de Souza
  Wanderlei Gomes Pinheiro

  II - Designar os representantes do Departamento de Água e Esgoto, em sua qualidade de empregador, na CIPA - Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes, Gestão 2.022/2.023:

Titulares:
  Jonas Nogueira de Aguiar Neto
  Márcio Roberto Pinto de Oliveira
  Elyda Moretti Pereira
  Sandro Luis Rodrigues

Suplentes:
  Renata Bonon
  Nelson Roberto Brasselotti
  Moacir José Milani
  Aparecida Anselmo dos Santos Durães

  III - Indicar como Presidente da CIPA o senhor Jonas Nogueira de Aguiar Neto.

  IV - Determinar que a data da posse será em 01/04/2022.

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

  Publicada no quadro de editais na mesma data.

Americana, 31 de março de 2022

CARLO CESAR GIMENEZ ZAPPIA
SUPERINTENDENTE
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GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA (GAMA)
 

TABELA DE SALARIOS

 
GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA 

ESTADO DE SÃO PAULO 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 

__________________________________________________________________________________ 
 Praça Tiradentes, s/nº - Bairro Colina – Fone/Fax: (0xx19) 3408-8220 – CEP: 13.478-049 

ATO N 01 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2022 

“Que Edita as tabelas de salários e vencimentos e proventos dos servidores públicos municipais, em 
decorrência à Data Base 2022 considerando a Lei nº 6.606 de 24.02.2022 e Decreto nº 12.938 de 
11.03.2022. 
O Diretor Comandante da Guarda Municipal de Americana, no uso de suas atribuições que lhe são 
conferidas por Lei: 
Art.1º Edita a tabela de salários, vencimentos de acordo com os Grupos em decorrência a data base 2022 
índice de 13,00% do Quadro de Empregos da Guarda Municipal de Americana 
conforme legislação. 
  Tabela Salarial  
 

 
GRUPO BASE DE CÁLCULO 

01 1.598,34 

02 1.694,31 

03 1.751,53 

04 1.820,74 

05 1.904,72 

06 2.225,85 

07 2.003,44 

08 2.052,34 

09 2.135,95 

10 4.172,66 

11 4.633,08 

12 3.062,61 

13 5.021,93 

14 3.731,80 

15 4.071,03 

16 4.215,44 

17 5.554,88 

18 6.875,70 

19 8.001,82 

 

Art.2º As despesas decorrentes da execução do presente Ato correrão por conta de dotação especifica do 
orçamento vigente, suplementadas se necessário. 
Art.3º Este Ato entrara em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de 
Março de 2022. 
Art.4º Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Americana ,11.03.2022 
Marco Aurelio da Silva 
Diretor Comandante. 

 

 

 

 

Americana, 11 de março de 2022

MARCO AURÉLIO DA SILVA
DIRETOR-COMANDANTE
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FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE AMERICANA
 

EDITAL DE APLICAÇÃO DE PENALIDADES

PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2021 (PROC. ADM. Nº 000.330/2021).

  OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. 
  A Fundação de Saúde do Município de Americana - FUSAME torna pública a aplicação da penalidade à empresa SOMA/SP PRODUTOS HOSPI-
TALARES LTDA. - CNPJ: 05.847.630/0001-10, pelos motivos constantes nos autos conforme determinação da Diretoria Administrativo da FUSAME, 
fundamentada na alínea "a" e "b", da Cláusula Terceira, c.c o disposto na Cláusula sexta, da Ata de Registro de Preço, c.c. incisos II e III do artigo 
87 da Lei Federal 8.666/93, com aplicação das penalidades, a saber: Rescisão Administrativa, Multa de 50% calculada sobre o valor da a solicitação 
de compra correspondente, além do impedimento de contratar com a FUSAME pelo período de 02 (dois) anos.
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