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Diário oficial

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E 
DESENVOLVIMENTO HUMANO

UniDaDe De Direitos HUmanos

CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE 
ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS - COMAD

CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 30/04/2019

O Presidente do COMAD- Conselho Municipal de Políticas Públicas 
Sobre Álcool e Outras Drogas, no uso das suas atribuições, convoca 
os seus Conselheiros para a Reunião Ordinária a ser realizada no dia 
30 de Abril de 2019 (terça-feira), às 15:00 hs, Sala de Reuniões do 
CCL Avenida Brasil 1293; para apreciação da seguinte PAUTA DO DIA: 
I - Aprovação da ata anterior
II - Correspondência
III - Justificativas de ausência
IV - Diretor da Vigilância Sanitária
V - Pena Pecuniária
VI - Programa Preventivo com CAPS AD e demais Secretarias
VII - Comissão Fiscalização e Legislação 

Tadeu Donizeti Leite 
Presidente do COMAD

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
  

LICITAÇÕES

EDITAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007/2019

Processo nº 15.795/2019

OBJETO: "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO 
DE ORDENS JUDICIAIS". 
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
Contratada: ABBVIE FARMACÊUTICA LTDA - VALOR TOTAL R$ 
130.139,12.
Fundamento legal: Art. 25, I da Lei Federal nº 8.666/93.
Ratificação: Secretário de Administração, em 22 de Abril de 2019.

 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2019

 Processo nº 17.036/2019

OBJETO: "AQUISIÇÃO DE INSULINA HUMALOG E MEDICAMENTO 
FORTEO PARA ATENDIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS". 
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
Contratada: ELI LILLY DO BRASIL LTDA - VALOR TOTAL R$ 
219.359,92.
Fundamento legal: Art. 25, I da Lei Federal nº 8.666/93.
Ratificação: Secretário de Administração, em 22 de Abril de 2019.

 
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2019 
Processo nº 3.412/2019

OBJETO:"REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DO 
MEDICAMENTO OCREVUS 300MG PARA ATENDIMENTO DE 
MANDADO JUDICIAL"
A Prefeitura Municipal de Americana torna público que foi HOMOLOGADO 
e ADJUDICADO o Pregão Eletrônico nº 012/2019 para a seguinte 
empresa: CM HOSPITALAR LTDA - ITEM 01 R$ 24.581,86.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2019 
Processo nº 66.838/2019

OBJETO:"REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS DE ENFERMAGEM, DA CLASSE DE ALGODÕES, PARA 
A SECRETARIA DE SAÚDE"
A Prefeitura Municipal de Americana torna público que foi HOMOLOGADO 
e ADJUDICADO o Pregão Eletrônico nº 002/2019 para as seguintes 
empresas: 
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP - ITEM 01 R$ 9,01. 
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA - ITEM 02 R$ 4,41, ITEM 05 
R$ 4,47, ITEM 06 R$ 10,83. CM HOSPITALAR S/A - ITEM 03 R$ 6,48. 
LUMAR COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - ITEM 04 
R$ 6,80. MDA INDÚSTRIA E COM. EIRELI - EPP - ITEM 07 R$ 0,36. 
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA - ITEM 08 R$ 1,12.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019 
Processo nº 75.126/2018

OBJETO: "AQUISIÇÃO DE MICROCHIP PARA O CCZ - CENTRO DE 
CONTROLE DE ZOONOSES"
A Prefeitura Municipal de Americana torna público que foi HOMOLOGADO 
e ADJUDICADO o Pregão Presencial nº 008/2019 para a seguinte 
empresa: 
ANIMALL TAG TECNOLOGIA EM IDENTIFICAÇÃO LTDA - VALOR 
TOTAL - R$ 60.000,00.

Eu, Luciane Carloni, matrícula nº 11.215 conferi o presente. Eu, José 
Eduardo da Cruz Rodrigues Flores, Secretário de Administração Interino, 
autorizei a publicação oficial. Americana, 23 de Abril de 2019.
 

PORTARIA Nº 9.623, DE 10 DE ABRIL DE 2019

"Dispõe sobre a composição da Comissão de Seleção responsável pela 
análise e processamento do chamamento público que especifica."

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

Considerando o disposto na Lei Federal n° 13.019, de 31 de julho de 
2014;

Considerando o disposto nos arts. 16 e 17 do Decreto n° 11.506, de 24 
de outubro de 2016;

Considerando o disposto no Decreto n° 11.828, de 10 de outubro de 
2017, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 11.924, de 8 de 
fevereiro de 2018;

Considerando o que consta do procedimento administrativo PMA nº 
57.151/2017,

R E S O L V E :
I - Nomear os seguintes membros para compor a Comissão de Seleção 
responsável pela análise e processamento do Chamamento Público n° 
001/2019, tendo por objeto a seleção de propostas de organizações da 
sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a execução do 
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Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora:

a) representantes da Secretaria de Ação Social e Desenvolvimento 
Humano:

- Cristiane Maria Lopes Ramires;
- Katia Cristina Ravagnani Elias;

b) representante da Secretaria de Administração:

- Luciane Carloni Gomes de Assis.

II - Estabelecer que esta Portaria entre em vigor na data de sua 
publicação.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 10 de abril de 2019.
Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.

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 9.624, DE 10 DE ABRIL DE 2019

"Dispõe sobre a composição da Comissão de Seleção responsável pela 
análise e processamento do chamamento público que especifica."

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

Considerando o disposto na Lei Federal n° 13.019, de 31 de julho de 
2014;

Considerando o disposto nos arts. 16 e 17 do Decreto n° 11.506, de 24 
de outubro de 2016;

Considerando o disposto no Decreto n° 11.828, de 10 de outubro de 
2017, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 11.924, de 8 de 
fevereiro de 2018;

Considerando o que consta do procedimento administrativo PMA nº 
57.151/2017,

R E S O L V E :

I - Nomear os seguintes membros para compor a Comissão de Seleção 
responsável pela análise e processamento do Chamamento Público n° 
002/2019, tendo por objeto a seleção de propostas de organizações 
da sociedade civil para celebração de parcerias, em regime de mútua 
cooperação, para execução de Serviço de Proteção Social Especial - 
Serviço Especializado em Abordagem Social:

a) representantes da Secretaria de Ação Social e Desenvolvimento 
Humano:

- Antonio Carlos Zanobia;
- Katia Cristina Ravagnani Elias;

b) representante da Secretaria de Administração:

- Luciane Carloni Gomes de Assis.

II - Estabelecer que esta Portaria entre em vigor na data de sua 
publicação.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 10 de abril de 2019.
Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.

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 9.625, DE 10 DE ABRIL DE 2019

"Dispõe sobre a composição da Comissão de Seleção responsável pela 
análise e processamento do chamamento público que especifica."

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

Considerando o disposto na Lei Federal n° 13.019, de 31 de julho de 
2014;

Considerando o disposto nos arts. 16 e 17 do Decreto n° 11.506, de 24 
de outubro de 2016;

Considerando o disposto no Decreto n° 11.828, de 10 de outubro de 
2017, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 11.924, de 8 de 
fevereiro de 2018;

Considerando o que consta do procedimento administrativo PMA nº 
57.151/2017,

R E S O L V E :
I - Nomear os seguintes membros para compor a Comissão de Seleção 
responsável pela análise e processamento do Chamamento Público n° 
003/2019, tendo por objeto a seleção de propostas de organizações 
da sociedade civil para celebração de parceria, em regime de mútua 
cooperação, para execução de Serviço de Proteção Social Especial a 
Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade 
Assistida e de Prestação de Serviços à Comunidade:

a) representantes da Secretaria de Ação Social e Desenvolvimento 
Humano:

- Maria Aparecida Rocha;
- Katia Cristina Ravagnani Elias;

b) representante da Secretaria de Administração:

- Luciane Carloni Gomes de Assis.

II - Estabelecer que esta Portaria entre em vigor na data de sua 
publicação.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 10 de abril de 2019.
Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.

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 9.626, DE 10 DE ABRIL DE 2019

"Dispõe sobre a composição da Comissão de Seleção responsável pela 
análise e processamento do chamamento público que especifica."

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

Considerando o disposto na Lei Federal n° 13.019, de 31 de julho de 
2014;

Considerando o disposto nos arts. 16 e 17 do Decreto n° 11.506, de 24 
de outubro de 2016;

Considerando o disposto no Decreto n° 11.828, de 10 de outubro de 
2017, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 11.924, de 8 de 
fevereiro de 2018;

Considerando o que consta do procedimento administrativo PMA nº 
57.151/2017,

R E S O L V E :

I - Nomear os seguintes membros para compor a Comissão de Seleção 
responsável pela análise e processamento do Chamamento Público n° 
004/2019, tendo por objeto a seleção de propostas de organizações 
da sociedade civil para celebração de parceria, em regime de mútua 
cooperação, para execução de Serviço de Proteção Social Especial para 
Pessoas Adultas com Deficiência, Idosas e suas Famílias em Centro Dia:
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a) representantes da Secretaria de Ação Social e Desenvolvimento 
Humano:

- Mirian Cristina Cardoso Spodris;
- Katia Cristina Ravagnani Elias;

b) representante da Secretaria de Administração:

- Luciane Carloni Gomes de Assis.

II - Estabelecer que esta Portaria entre em vigor na data de sua 
publicação.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 10 de abril de 2019.
Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.

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 9.627, DE 10 DE ABRIL DE 2019

"Dispõe sobre a composição da Comissão de Seleção responsável pela 
análise e processamento do chamamento público que especifica."

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

Considerando o disposto na Lei Federal n° 13.019, de 31 de julho de 
2014;

Considerando o disposto nos arts. 16 e 17 do Decreto n° 11.506, de 24 
de outubro de 2016;

Considerando o disposto no Decreto n° 11.828, de 10 de outubro de 
2017, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 11.924, de 8 de 
fevereiro de 2018;

Considerando o que consta do procedimento administrativo PMA nº 
57.151/2017,

R E S O L V E :

I - Nomear os seguintes membros para compor a Comissão de Seleção 
responsável pela análise e processamento do Chamamento Público n° 
005/2019, tendo por objeto a seleção de propostas de organizações 
da sociedade civil para celebração de parceria, em regime de mútua 
cooperação, para execução de Serviço de Proteção Social Especial de 
Acolhimento em República para Jovens:

a) representantes da Secretaria de Ação Social e Desenvolvimento 
Humano:

- Cristiane Maria Lopes Ramires;
- Katia Cristina Ravagnani Elias;

b) representante da Secretaria de Administração:

- Luciane Carloni Gomes de Assis.

II - Estabelecer que esta Portaria entre em vigor na data de sua 
publicação.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 10 de abril de 2019.
Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.

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 9.628, DE 10 DE ABRIL DE 2019

"Dispõe sobre a composição da Comissão de Seleção responsável pela 
análise e processamento do chamamento público que especifica."

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

Considerando o disposto na Lei Federal n° 13.019, de 31 de julho de 
2014;

Considerando o disposto nos arts. 16 e 17 do Decreto n° 11.506, de 24 
de outubro de 2016;

Considerando o disposto no Decreto n° 11.828, de 10 de outubro de 
2017, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 11.924, de 8 de 
fevereiro de 2018;

Considerando o que consta do procedimento administrativo PMA nº 
57.151/2017,

R E S O L V E :
I - Nomear os seguintes membros para compor a Comissão de Seleção 
responsável pela análise e processamento do Chamamento Público n° 
006/2019, tendo por objeto a seleção de propostas de organizações 
da sociedade civil para celebração de parceria, em regime de mútua 
cooperação, para execução de Serviço de Proteção Social Especial de 
Acolhimento Institucional para Adultos do Sexo Masculino:

a) representantes da Secretaria de Ação Social e Desenvolvimento 
Humano:

- Antonio Carlos Zanobia;
- Katia Cristina Ravagnani Elias;

b) representante da Secretaria de Administração:

- Luciane Carloni Gomes de Assis.

II - Estabelecer que esta Portaria entre em vigor na data de sua 
publicação.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 10 de abril de 2019.
Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.

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 9.629, DE 10 DE ABRIL DE 2019

"Dispõe sobre a composição da Comissão de Seleção responsável pela 
análise e processamento do chamamento público que especifica."

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

Considerando o disposto na Lei Federal n° 13.019, de 31 de julho de 
2014;

Considerando o disposto nos arts. 16 e 17 do Decreto n° 11.506, de 24 
de outubro de 2016;

Considerando o disposto no Decreto n° 11.828, de 10 de outubro de 
2017, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 11.924, de 8 de 
fevereiro de 2018;

Considerando o que consta do procedimento administrativo PMA nº 
57.151/2017,

R E S O L V E :
I - Nomear os seguintes membros para compor a Comissão de Seleção 
responsável pela análise e processamento do Chamamento Público n° 
007/2019, tendo por objeto a seleção de propostas de organizações 
da sociedade civil para celebração de parceria, em regime de mútua 
cooperação, para execução de Serviço de Proteção Social Básica de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos:
a) representantes da Secretaria de Ação Social e Desenvolvimento 
Humano:
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- Nídia Paula Zanetti Junqueira de Andrade;
- Lúcia Helena Miquelete;

b) representante da Secretaria de Administração:

- Luciane Carloni Gomes de Assis.

II - Estabelecer que esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 10 de abril de 2019.
Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.

OMAR NAJAR
Prefeito Municipal

ALEX NIURI SILVEIRA SILVA
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

JOSÉ EDUARDO DA CRUZ RODRIGUES FLORES
Secretário Municipal de Administração - Interino

 
LEI Nº 6.296, DE 22 DE ABRIL DE 2019

Autor do Projeto de Lei C. M. nº 45/2019 – Poder Executivo – Omar Najar

“Dispõe sobre a criação de cargos de direção, chefia e assessoramento, de provimento em comissão, na estrutura da FUSAME – Fundação de 
Saúde do Município de Americana, e dá outras providências.”

Omar Najar, 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  Ficam criados na estrutura administrativa da FUSAME – Fundação de Saúde de Americana os cargos de direção, chefia e assessoramento, 
de provimento em comissão, de livre nomeação e exoneração, constantes do Anexo I da presente Lei.

Art. 2º  Aos cargos de que trata o artigo 1º são conferidas as atribuições discriminadas no Anexo II da presente Lei.

Art. 3º  Os servidores do “Quadro de Empregos da FUSAME”, instituído no Anexo I da Lei nº 3.407, de 31 de março de 2000, poderão ser designados 
em confiança para o exercício de funções extraordinárias, além daquelas descritas entre as suas atribuições normais, bem como para o exercício 
de funções de coordenação e liderança dos setores que integram as diretorias da Fundação e departamentos que compõem a estrutura do Hospital 
Municipal.

§ 1º  A designação em confiança de que trata o caput será deferida ao servidor por ato do Diretor Superintendente, observado o disposto no § 2º 
deste artigo.

§ 2º  Considerando a quantidade de atribuições extraordinárias, bem como a complexidade dos serviços e o tamanho da equipe submetida à coor-
denação do servidor designado, o Diretor Superintendente definirá o nível da designação em confiança, ao qual corresponderá a gratificação salarial 
fixada da seguinte forma:

I – Nível I – gratificação salarial no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais);

II – Nível II – gratificação salarial no valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais);

III – Nível III – gratificação salarial no valor de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais);

IV – Nível IV – gratificação salarial no valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).

§ 3º  As gratificações estabelecidas no § 2º deste artigo serão reajustadas, sempre, nas mesmas datas e pelos mesmos índices que forem estabe-
lecidos para a revisão salarial dos servidores públicos municipais do Poder Executivo.

Art. 5º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário, especialmente os incisos III e IV do artigo 
2º e os Anexos IV e V da Lei nº 3.407, de 2000.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 22 de abril de 2019.

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.

OMAR NAJAR
Prefeito Municipal

JOSÉ EDUARDO DA CRUZ RODRIGUES FLORES
Secretário Municipal de Administração Interino

ALEX NIURI SILVEIRA SILVA 
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

Ref. Prot. PMA nº 27.687/2019.
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Prefe itura Municipal de  Americana 
Estado de  São Paulo 

  
    SECRETARIA DE 

              ADMINISTRAÇÃO 

(Lei 6.296/2019 – Página 3/9) 

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

LEI Nº 6.296, DE 22 DE ABRIL DE 2019.

ANEXO I 

Tabela de Cargos de Provimento em Comissão, de Livre 
Nomeação e Exoneração, da FUSAME – Fundação de Saúde do Município de Americana 

CARGO QUANTIDADE JORNADA
SEMANAL

REMUNERAÇÃO 
R$ 

Diretor Superintendente 1 (*)      11.837,32  

Superintendente Adjunto 1 40 horas 8.761,14 

Diretor Jurídico 1 40 horas      6.639,16 

Diretor Financeiro e de Controladoria 1 40 horas      6.639,16  

Diretor Clínico 1 (*) 6.639,16 

Diretor Técnico 1 (*)     6.639,16  

Diretor de Compras e Licitações 1 40 horas 6.639,16 

Assessor da Superintendência 2 40 horas      5.288,61  

Assessor de Diretoria de Clinica 1 40 horas      5.288,61 

Assessor de Diretoria Técnica 1 40 horas      5.288,61 
Assessor da Diretoria Financeira e de 
Controladoria 1 40 horas      5.288,61 

Assessor da Diretoria de Compras e Licitações 1 40 horas 5.288,61  

(*)   Não se aplica 

Prefeitura Municipal de Americana, aos 22 de abril de 2019. 

Publicado na mesma data na 
Secretaria de Administração. 

Omar Najar 
Prefeito Municipal 

José Eduardo da Cruz Rodrigues Flores 
 Secretário Municipal de Administração 

Interino 

Alex Niuri Silveira Silva 
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos 

 
 

Prefe itura Municipal de  Americana 
Estado de  São Paulo 

  
    SECRETARIA DE 

              ADMINISTRAÇÃO 

(Lei 6.296/2019 – Página 4/9) 

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

LEI Nº 6.296, DE 22 DE ABRIL DE 2019.

ANEXO II 

Tabela de Atribuições Conferidas aos Cargos de  
Provimento em Comissão 

CARGO FORMAÇÃO DESCRITIVO 

Diretor 
Superintendente  
(conforme Lei nº 4.147, 
de 11 de janeiro de 
2005, art. 10, § 1º) 

Graduação, 
preferencialmente em 

Medicina ou 
Administração  

Compete-lhe superintender, coordenar e dirigir as 
atividades técnico-administrativas da Fundação, 
movimentar, na forma prevista em estatuto, o 
numerário da entidade, mediante cheques, ordens de 
pagamentos ou outra forma prevista na legislação, 
solicitar ao Presidente do Conselho Diretor a abertura 
de créditos especiais e adicionais, conjuntamente com 
o Diretor Financeiro, submeter mensalmente ao 
Presidente do Conselho Diretor, balancetes 
acompanhados da súmula dos trabalhos realizados ou 
em realização, selecionar, admitir ou dispensar 
servidores da Fundação, de acordo com o respectivo 
quadro de empregos e legislação aplicável à espécie, 
contratar, de acordo com o respectivo quadro de 
empregos e legislação aplicável à espécie, servidores 
para as funções de designação em confiança, após 
prévia aprovação do Conselho Diretor e expressa 
autorização do Presidente, apresentar, anualmente, ao 
Conselho Diretor, relatório das atividades da 
Fundação, administrar e gerir os serviços dos 
departamentos, divisões e seções que, pelo 
Regimento Interno, lhe estiverem diretamente 
subordinados; participar das reuniões do Conselho 
Diretor, sem direito a voto, além de exercer outras 
atividades que lhe forem delegadas pelo Presidente 
do Conselho Diretor, sendo assessorado pelos 
Coordenadores dos Departamentos da Fundação e 
pelos Diretores Técnico e Clínico. 

Superintendente Adjunto 
Graduação, 

preferencialmente em  
Administração 

Auxilia o Diretor Superintendente no exercício das 
suas atribuições legais, substituindo-o nos casos de 
ausência. Coordena e administra as demais Diretorias 
e unidades da instituição quanto à realização das 
rotinas administrativas, inspecionando, controlando e 
monitorando a elaboração de expedientes 
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LEI Nº 6.296, DE 22 DE ABRIL DE 2019.

ANEXO II 

Tabela de Atribuições Conferidas aos Cargos de  
Provimento em Comissão 

CARGO FORMAÇÃO DESCRITIVO 

Diretor 
Superintendente  
(conforme Lei nº 4.147, 
de 11 de janeiro de 
2005, art. 10, § 1º) 

Graduação, 
preferencialmente em 

Medicina ou 
Administração  

Compete-lhe superintender, coordenar e dirigir as 
atividades técnico-administrativas da Fundação, 
movimentar, na forma prevista em estatuto, o 
numerário da entidade, mediante cheques, ordens de 
pagamentos ou outra forma prevista na legislação, 
solicitar ao Presidente do Conselho Diretor a abertura 
de créditos especiais e adicionais, conjuntamente com 
o Diretor Financeiro, submeter mensalmente ao 
Presidente do Conselho Diretor, balancetes 
acompanhados da súmula dos trabalhos realizados ou 
em realização, selecionar, admitir ou dispensar 
servidores da Fundação, de acordo com o respectivo 
quadro de empregos e legislação aplicável à espécie, 
contratar, de acordo com o respectivo quadro de 
empregos e legislação aplicável à espécie, servidores 
para as funções de designação em confiança, após 
prévia aprovação do Conselho Diretor e expressa 
autorização do Presidente, apresentar, anualmente, ao 
Conselho Diretor, relatório das atividades da 
Fundação, administrar e gerir os serviços dos 
departamentos, divisões e seções que, pelo 
Regimento Interno, lhe estiverem diretamente 
subordinados; participar das reuniões do Conselho 
Diretor, sem direito a voto, além de exercer outras 
atividades que lhe forem delegadas pelo Presidente 
do Conselho Diretor, sendo assessorado pelos 
Coordenadores dos Departamentos da Fundação e 
pelos Diretores Técnico e Clínico. 

Superintendente Adjunto 
Graduação, 

preferencialmente em  
Administração 

Auxilia o Diretor Superintendente no exercício das 
suas atribuições legais, substituindo-o nos casos de 
ausência. Coordena e administra as demais Diretorias 
e unidades da instituição quanto à realização das 
rotinas administrativas, inspecionando, controlando e 
monitorando a elaboração de expedientes 
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administrativos dos servidores sob sua chefia, atende 
pessoalmente os dirigentes das unidades sob sua 
supervisão, providenciando o necessário para lhes dar 
as devidas condições de trabalho, controla e 
coordena, respeitando orientação superior, os trâmites 
administrativos de expediente e requerimentos 
encaminhados à instituição, atende com presteza as 
solicitações formuladas pelo Superintendente, no que 
diz respeito ao fluxo de serviços. 

Diretor Jurídico 
Graduação em Direito, 
com inscrição na OAB 

Responsável pela direção geral do departamento 
jurídico, pela elaboração das peças processuais tanto 
na esfera judicial (Justiça Comum, Trabalhista, 
Federal, dentre outras) como administrativamente 
(conselhos de classe - CREMESP, COREN, etc.), 
Ministério Público Estadual e do Trabalho, dentre 
outras), acompanhando os respectivos processos, 
auxilia na elaboração e aprovação de pareceres e 
editais do setor de licitações, presta assessoramento 
imediato ao Diretor Superintendente nas questões 
pertinentes ao setor jurídico, emanando pareceres, 
inclusive desempenhando defesas/justificativas e 
recursos perante o Tribunal de Contas do estado de 
São Paulo, dentre inúmeras outras atribuições 
pertinentes ao departamento jurídico, respondendo 
diretamente à Supervisão Administrativa Geral e ao 
Diretor Superintendente. 

Diretor Financeiro e de 
Controladoria 

Graduação em Ciências 
Contábeis, Economia 

ou Administração 

Planeja a programação financeira da instituição, 
supervisiona a respectiva execução e efetua os ajustes 
que se fizerem necessários, bem como contribui com 
subsídios à formulação da política de financiamento 
da despesa pública, dirige as atividades de 
movimentação dos recursos financeiros, o 
recolhimento das receitas, o controle das 
disponibilidades, a identificação de fontes de 
financiamento e o acompanhamento de empréstimos, 
contratos, acordos, convênios e outros instrumentos 
que possam vir a criar obrigações financeiras à 
instituição, orienta as demais unidades quanto ao 
limite da programação financeira aprovada, 
disponibilidade de recursos para execução dos 
projetos da instituição, supervisiona os valores 
arrecadados pela instituição, de forma a garantir a 
aplicação dos recursos em disponibilidade na forma 
da legislação vigente, coordena os convênios ou 
contratos bancários celebrados pela instituição e 
recebe dos agentes arrecadadores as informações em 
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administrativos dos servidores sob sua chefia, atende 
pessoalmente os dirigentes das unidades sob sua 
supervisão, providenciando o necessário para lhes dar 
as devidas condições de trabalho, controla e 
coordena, respeitando orientação superior, os trâmites 
administrativos de expediente e requerimentos 
encaminhados à instituição, atende com presteza as 
solicitações formuladas pelo Superintendente, no que 
diz respeito ao fluxo de serviços. 

Diretor Jurídico 
Graduação em Direito, 
com inscrição na OAB 

Responsável pela direção geral do departamento 
jurídico, pela elaboração das peças processuais tanto 
na esfera judicial (Justiça Comum, Trabalhista, 
Federal, dentre outras) como administrativamente 
(conselhos de classe - CREMESP, COREN, etc.), 
Ministério Público Estadual e do Trabalho, dentre 
outras), acompanhando os respectivos processos, 
auxilia na elaboração e aprovação de pareceres e 
editais do setor de licitações, presta assessoramento 
imediato ao Diretor Superintendente nas questões 
pertinentes ao setor jurídico, emanando pareceres, 
inclusive desempenhando defesas/justificativas e 
recursos perante o Tribunal de Contas do estado de 
São Paulo, dentre inúmeras outras atribuições 
pertinentes ao departamento jurídico, respondendo 
diretamente à Supervisão Administrativa Geral e ao 
Diretor Superintendente. 

Diretor Financeiro e de 
Controladoria 

Graduação em Ciências 
Contábeis, Economia 

ou Administração 

Planeja a programação financeira da instituição, 
supervisiona a respectiva execução e efetua os ajustes 
que se fizerem necessários, bem como contribui com 
subsídios à formulação da política de financiamento 
da despesa pública, dirige as atividades de 
movimentação dos recursos financeiros, o 
recolhimento das receitas, o controle das 
disponibilidades, a identificação de fontes de 
financiamento e o acompanhamento de empréstimos, 
contratos, acordos, convênios e outros instrumentos 
que possam vir a criar obrigações financeiras à 
instituição, orienta as demais unidades quanto ao 
limite da programação financeira aprovada, 
disponibilidade de recursos para execução dos 
projetos da instituição, supervisiona os valores 
arrecadados pela instituição, de forma a garantir a 
aplicação dos recursos em disponibilidade na forma 
da legislação vigente, coordena os convênios ou 
contratos bancários celebrados pela instituição e 
recebe dos agentes arrecadadores as informações em 
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meio eletrônico ou on-line, liberando o 
processamento das informações, elabora e coordena 
demonstrações contábeis, prestando consultoria e 
informações gerenciais, realiza auditoria interna e 
externa, atendendo solicitações de órgãos 
fiscalizadores e perícia, respondendo diretamente à 
Supervisão Administrativa Geral e ao Diretor 
Superintendente. 

Diretor Clínico Graduação em 
Medicina 

Responsável pela direção clínica do Hospital 
Municipal, é o representante do corpo clínico do 
Hospital perante o corpo diretivo da instituição, 
notificando ao Diretor Técnico sempre que for 
necessário ao fiel cumprimento de suas atribuições, 
coordena a gestão do corpo clínico da instituição com 
base no seu regimento interno, além de assegurar que 
cada paciente esteja devidamente amparado pelos 
profissionais sob sua direção, seguindo as normas do 
Conselho Federal de Medicina, respondendo 
diretamente à Supervisão Administrativa Geral e ao 
Diretor Superintendente. 

Diretor Técnico Graduação em 
Medicina 

Responsável pela direção técnica do Hospital 
Municipal, gerenciando e zelando pelo cumprimento 
das disposições legais, regulamentos e condutas 
médicas em vigor, pela garantia de condições dignas 
de trabalho e dos meios indispensáveis à prática 
médica, visando ao melhor desempenho do Corpo 
Clínico e demais profissionais de saúde que prestam 
serviços no Hospital Municipal em benefício da 
população usuária da instituição, além de assegurar o 
pleno e autônomo funcionamento das Comissões de 
Ética Médica, sendo o responsável perante os 
Conselhos Regionais de Medicina, autoridades 
sanitárias, Ministério Público, Judiciário e demais 
autoridades pelos aspectos formais do funcionamento 
do Hospital Municipal, segundo as normas do 
Conselho Federal de Medicina, respondendo 
diretamente à Supervisão Administrativa Geral e ao 
Diretor Superintendente. 

Diretor de Compras e 
Licitações Graduação em Direito 

Responsável pela direção geral do setor de licitações, 
análise, elaboração e aprovação final de editais de 
licitação e de pareceres jurídicos voltados à área de 
licitações, pela confecção dos contratos 
administrativos públicos firmados entre a instituição 
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e a empresa fornecedora de serviços, assessorando 
diretamente o Diretor Superintendente nas questões 
que envolvem o setor de licitações, realiza a 
conferência e aprovação de documentação de 
credenciamento e habilitação apresentada pelas 
empresas contratadas, julgamento de recursos 
administrativos, confecção e emissão de notificações, 
participa das sessões públicas de pregão presencial, 
com a realização das diligências que se fazem 
necessárias, efetua a análise jurídica de solicitação de 
renovação contratual e de memorial descritivo de 
serviços e materiais a serem adquiridos, despachos e 
acompanhamento de processos licitatórios até o seu 
termo final, além de ser encarregado da elaboração e 
emissão de declaração ou certidão ao Tribunal de 
Contas do estado de São Paulo, entre inúmeras outras 
atribuições pertinentes ao setor de licitações, 
respondendo à Supervisão Administrativa Geral e ao 
Diretor Superintendente. 

Assessor da 
Superintendência 

Graduação, 
preferencialmente em 

Direito 

Presta assessoria direta à Superintendência da 
Fundação, elaborando pareceres técnicos, respostas e 
acompanhamentos em processos administrativos e 
requerimentos de vereadores, providenciando 
respostas em processos e orientações técnicas, 
secretariando reuniões da Diretoria e dos Conselhos 
Diretor e Curador da Instituição, com a confecção das 
respectivas atas de reuniões. Atua na elaboração das 
minutas dos relatórios inerentes às atividades da 
administrativas da instituição, acompanhando o a 
execução das rotinas operacionais e por ocasião de 
atendimentos a usuários, servidores e fornecedores, 
entre inúmeras outras atribuições da administração 
geral. 

Assessor de Diretoria de 
Clinica 

Graduação em curso 
superior 

Presta assistência e assessoramento direto ao Diretor 
Clínico, com o acompanhamento e agendamento de 
reuniões, sendo responsável pela manutenção do 
ponto eletrônico dos médicos do Corpo Clínico do 
Hospital Municipal, da conferência das escalas 
mensais das especialidades, pela organização das 
eleições da Diretoria Clínica e da Comissão de Ética 
Médica, de documentos enviados ao CREMESP, 
incluindo sua atualização e correções, além da 
elaboração de despachos e da execução de outras 
tarefas administrativas pertinentes ao setor. 
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Assessor de Diretoria 
Técnica 

Graduação em curso 
superior 

Presta assistência direta ao Diretor Técnico, 
assessorando-o nos procedimentos e nas questões 
técnicas envolvendo o setor, procedendo à 
conferência dos prontuários médicos, realizando os 
fechamentos de pacientes internados e ambulatoriais, 
estabelece e intermedia o contato entre o Diretor 
Técnico e os profissionais médicos que laboram ou 
prestam serviços nas dependências do Hospital 
Municipal, orientando-os previamente quanto às 
atribuições e responsabilidades que lhes são 
pertinentes, agendando reuniões, elaborando atas e 
ofícios, entre outras tarefas do setor. 

Assessor da Diretoria 
Financeira e de 
Controladoria 

Graduação em curso 
superior 

Presta assessoramento direto ao Diretor Financeiro da 
instituição, sendo responsável pela elaboração de 
orçamento, além de fazer levantamentos 
quantitativos, contabilidade de custos, relatórios 
gerenciais e com a gestão de pessoas, elaborar pré-
orçamentos para análise de viabilidade, atendendo às 
especificações de cada projeto, sinalizar 
inconsistências e pontos de alerta nos projetos em 
questão, contribuir com a otimização de ferramentas 
internas, buscando precisão e agilidade nos trabalhos 
apresentados, elaborar orçamentos base, atendendo às 
especificações dos projetos, acompanhar e assegurar 
o cumprimento de prazo no envio de relatórios de 
atividade e prestação de conta, elaborar e acompanhar 
a elaboração de orçamento, relatório de atividade e 
prestação de conta, fazer a análise do gasto do projeto 
e da aprovação de primeiro nível em sistema, 
elaborar e acompanhar a elaboração do orçamento, do 
relatório de atividade e da prestação de contas, 
controle dos saldos dos orçamentos versus 
efetivamente gasto (Dotação Orçamentária (-) 
Empenho/Liquidação), controle dos Contratos 
Globais e Ordinários, visando controle  da utilização 
dos mesmos / aprovações, controle do consumo de 
insumos por meio de relatórios extraídos do sistema 
atual, análises do consumo por meio dos relatórios 
fornecidos pelo setor de controle de estoques, manter 
a direção informada sobre o controle financeiro dos 
contratos (Saldos de contratos versus Gastos reais), 
através dos relatório providos pelo sistema, 
acompanhar os custos  relativos a Mão de Obra, 
Encargos, Materiais, serviços, impostos, entre outros, 
e informar as variações ocorridas à administração. 
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Assessor de Diretoria 
Técnica 

Graduação em curso 
superior 

Presta assistência direta ao Diretor Técnico, 
assessorando-o nos procedimentos e nas questões 
técnicas envolvendo o setor, procedendo à 
conferência dos prontuários médicos, realizando os 
fechamentos de pacientes internados e ambulatoriais, 
estabelece e intermedia o contato entre o Diretor 
Técnico e os profissionais médicos que laboram ou 
prestam serviços nas dependências do Hospital 
Municipal, orientando-os previamente quanto às 
atribuições e responsabilidades que lhes são 
pertinentes, agendando reuniões, elaborando atas e 
ofícios, entre outras tarefas do setor. 

Assessor da Diretoria 
Financeira e de 
Controladoria 

Graduação em curso 
superior 

Presta assessoramento direto ao Diretor Financeiro da 
instituição, sendo responsável pela elaboração de 
orçamento, além de fazer levantamentos 
quantitativos, contabilidade de custos, relatórios 
gerenciais e com a gestão de pessoas, elaborar pré-
orçamentos para análise de viabilidade, atendendo às 
especificações de cada projeto, sinalizar 
inconsistências e pontos de alerta nos projetos em 
questão, contribuir com a otimização de ferramentas 
internas, buscando precisão e agilidade nos trabalhos 
apresentados, elaborar orçamentos base, atendendo às 
especificações dos projetos, acompanhar e assegurar 
o cumprimento de prazo no envio de relatórios de 
atividade e prestação de conta, elaborar e acompanhar 
a elaboração de orçamento, relatório de atividade e 
prestação de conta, fazer a análise do gasto do projeto 
e da aprovação de primeiro nível em sistema, 
elaborar e acompanhar a elaboração do orçamento, do 
relatório de atividade e da prestação de contas, 
controle dos saldos dos orçamentos versus 
efetivamente gasto (Dotação Orçamentária (-) 
Empenho/Liquidação), controle dos Contratos 
Globais e Ordinários, visando controle  da utilização 
dos mesmos / aprovações, controle do consumo de 
insumos por meio de relatórios extraídos do sistema 
atual, análises do consumo por meio dos relatórios 
fornecidos pelo setor de controle de estoques, manter 
a direção informada sobre o controle financeiro dos 
contratos (Saldos de contratos versus Gastos reais), 
através dos relatório providos pelo sistema, 
acompanhar os custos  relativos a Mão de Obra, 
Encargos, Materiais, serviços, impostos, entre outros, 
e informar as variações ocorridas à administração. 
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Assessor da Diretoria de 
Compras e Licitações 

Graduação em curso 
superior 

Planeja e coordena a execução de licitações, os 
procedimentos de avaliação de fornecedores e 
prestadores de serviço, os cadastros de fornecedores e 
de preços, auxiliando o Diretor de Compras e 
Licitações na elaboração e na análise prévia dos 
editais de licitações e contratos administrativos e nos 
demais procedimentos relacionados às compras de 
materiais, insumos e serviços relacionados à 
instituição. 

Prefeitura Municipal de Americana, aos 22 de abril de 2019. 

Publicado na mesma data na 
Secretaria de Administração. 

Omar Najar 
Prefeito Municipal 

José Eduardo da Cruz Rodrigues Flores 
 Secretário Municipal de Administração 

Interino 

Alex Niuri Silveira Silva 
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos 

SECRETARIA DE FAZENDA
 

UniDaDe De Gestão financeira
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JUSTIFICATIVA DE ALTERAÇÃO DA ORDEM CRONOLÓGICA 
DE PAGAMENTOS

A Prefeitura Municipal de Americana, CNPJ/MF 45.781.176/0001-66, 
em cumprimento ao disposto no art. 5º da Lei Federal nº 8.666/1993, 
justifica a alteração da ordem cronológica dos pagamentos das 
obrigações relacionadas "à prestação de serviços", em observância 
das necessidades do Município, e considerando, ainda, o fluxo de 
caixa municipal, posto que o descumprimento dessas obrigações pode 
acarretar na descontinuidade da atuação assertiva do Poder Público, a 
saber:
Estando presentes as relevantes razões de interesse público, autorizo o 
pagamento das obrigações com alteração da ordem cronológica.

CNPJ N° EMPENHO N°NF VALOR DATA VCTO OP
01.684.081/0001-59 315 5430 3.752,07R$      29/03/2019
01.684.081/0001-59 315 5534 3.752,07R$      03/04/2019
61.797.924/0002-36 762 493760 5.607,61R$      25/03/2019
60.965.886/0001-30 1329 505 1.600,00R$      28/03/2019
13.601.773/0001-75 552 232 16.500,00R$    29/03/2019

Americana, 23 de abril de 2019

RICARDO LOPES FERNANDES
Secretário Municipal de Fazenda

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E 
ESGOTO

  
PORTARIA Nº 965, DE 23 DE ABRIL DE 2019

"Que designa e revoga em confiança servidores públicos" 

Marcos Eduardo Morelli, Diretor Administrativo do Departamento de 
Água e Esgoto, no uso de suas atribuições legais, e 

Considerando o que consta do expediente protocolizado sob nº 
4153/2019,

R E S O L V E:
I - Designar em confiança a servidora pública municipal concursada, Sra. 
TACIANA MARIA CORTELLO ALMEIDA, matrícula 1639, para o cargo 
de Chefe de Seção de Controle da qualidade da Divisão de Tratamento 
de Esgoto ( DTE ).

II - Revogar a designação em confiança do servidor público municipal 
concursado, Sr. ADILSON FERNANDO BALDIN, matrícula 1027, 
nomeado através da Portaria nº 763, de 02/06/2015.

III - Estabelecer que esta portaria entre em vigor na data de sua 
publicação. 
Publicado na mesma data na Divisão de Administração.

 
Americana, 23 de abril de 2019

MARCOS EDUARDO MORELLI
Diretor Administrativo

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE 
AMERICANA

 

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DA 
FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA - FUSAME, 
REALIZADA AOS VINTE E UM (21) DIAS DO MÊS DE MARÇO DO 
ANO DE DOIS MIL E DEZOITO (2018)

Aos vinte e um (21) dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito 
(2018), na sala de reuniões da Fundação de Saúde do Município de Ame-
ricana/SP - FUSAME, exatamente às 10h30, reuniram-se os membros 
do Conselho Diretor da instituição, Sr. Sérgio Luís Mancini - Presidente 
da FUSAME, Sr. Belmiro José dos Santos - Chefe de Gabinete da Prefei-
tura Municipal de Americana, Sr. Cláudio Rodrigues Amarante - Secretá-
rio Municipal de Planejamento da Prefeitura Municipal de Americana, Dr. 
Romar Willian Cullen Delapiaza - representante da Associação Médica 
de Americana, e Dr. Gleberson Roberto de Carvalho Miano - Secretário 
Municipal de Saúde de Americana, a fim de deliberarem sobre a aprova-

ção do nome do novo Diretor Superintendente da FUSAME, devido à re-
núncia do atual dirigente da instituição, ocorrida no dia 01/03/2018. Dan-
do início aos trabalhos, reunidos os presentes conforme infra-assinados, 
a reunião foi instalada pelo Presidente da FUSAME, Sr. Sérgio Luís Man-
cini, o qual convidou a mim, Sr. Cláudio Rodrigues Amarante - Secretário 
Municipal de Planejamento, para secretariar os trabalhos. Com a palavra 
o Sr. Presidente da FUSAME, asseverou a necessidade emergencial de 
se contratar um novo Diretor Superintendente da entidade, dadas as fun-
ções e inúmeras atribuições que cabem exclusivamente ao posto, sendo 
certo que a Fundação em absoluto pode ficar desprovida de tal cargo, 
e caso isso venha a ocorrer, poderá ocasionar seriíssimos problemas 
de ordem gerencial e administrativa à instituição, entre outros embara-
ços. Em seguida, passou-se a discutir o único item da pauta, qual seja, 
a indicação do nome do sr. José Carlos Marzochi para exercer o 
cargo de Diretor Superintendente da FUSAME. O nome do Sr. José 
Carlos Marzochi para exercer o posto, foi elogiado pelos presentes em 
virtude do excelente trabalho que vem desempenhando na função de 
Supervisor Administrativo Geral do Hospital Municipal, e aprovado por 
aclamação e unanimidade dos presentes a partir desta data. Por conta 
da nova função, o Sr. José Carlos Marzochi deverá formalizar o pedido 
de desligamento do cargo de Supervisor Administrativo Geral do Hospi-
tal Municipal de Americana, passando, assim, a perceber única e exclu-
sivamente os vencimentos e demais vantagens provenientes do novo 
cargo de Diretor Superintendente da FUSAME. Dada a concordância 
expressa e unânime dos presentes, que renunciaram à palavra que lhes 
foi oferecida, foi dada por encerrada a presente reunião Extraordinária, 
do que para constar, Eu Cláudio Rodrigues Amarante - Secretário Muni-
cipal de Planejamento da Prefeitura Municipal de Americana e Secretário 
da Assembleia), lavrei a presente ata, a qual subscrevo conjuntamente 
com os demais presentes. "NADA MAIS". Dado e passado nesta cidade 
de Americana, Estado de São Paulo, aos vinte e um (21) dias do mês de 
março do ano de dois mil e dezoito (2018).

SR. SÉRGIO LUÍS MANCINI
Presidente da FUSAME

SR. BELMIRO JOSÉ DOS SANTOS
Chefe de Gabinete da Prefeitura de Americana

SR. CLÁUDIO RODRIGUES AMARANTE
Secretário Municipal de Planejamento de Americana

DR. ROMAR WILLIAN CULLEN DELAPIAZA
repr. da Assoc. Médica de Americana

DR. GLEBERSON R. DE CARVALHO MIANO
Secretário Municipal de Saúde de Americana

DÚVIDA COMO CONSUMIDOR?

LIGUE PARA O  

3475-9008
PROCON

OU NA AVENIDA BRASIL, 85 - CENTRO - AMERICANA
DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 9H ÀS 16 HORAS
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