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UniDaDe De assistência social

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 182, DE 30 DE JULHO DE 2020.

"Aprova o Plano de Ação, que dispõe de Recurso Federal, que tem como 
finalidade o aumento da capacidade de resposta no atendimento às fa-
mílias em situação de vulnerabilidade e risco social decorrentes do CO-
VID-19."

O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS-Americana/SP, no 
âmbito de sua competência e no uso das atribuições conferidas pela 
Lei Federal nº 8.742, de sete de dezembro de 1993 - Lei Orgânica de 
Assistência Social (LOAS), alterada pela Lei nº 12.435 de 06.07.2011, e 
a a Lei Municipal nº 2.996, de 19 de agosto de 1996, reestruturada pela 
Lei Municipal nº 5.487, de 05 de junho de 2013, 

Considerandoque a Lei Federal n. 8.742, de 7 de dezembro de 1993, 
consagra a Assistência Social como direito do cidadão e dever do Esta-
do, e estabelece o Sistema Único de Assistência Social - SUAS - a ser 
organizado de forma descentralizada e participativa em cooperação e 
articulação com os municípios. 

ConsiderandoaResolução SASDH nº 01, de 26 de março de 2020, que 
"Estabelece os procedimentos a serem adotados pelos equipamentos 
públicos e privados, setores do órgão gestor e órgãos de controle so-
cial vinculados à Secretaria de Ação Social e Desenvolvimento Humano 
(SASDH) em virtude da pandemia do novo Coronavírus (CODIV-19) e dá 
outras providências."

Considerando a pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) declarada 
pela Organização Mundial de Saúde (OMS), bem como os Decretos do 
município de Americana nº 12.409/2020, nº 12.409/2020, nº 12.412/2020 
e nº 12.413/2020 que decreta Estado de Atenção no município e estabe-
lece medidas a serem adotadas. 

Considerando o Decreto Municipal de Americana nº 12.416/2020 que 
declara estado de calamidade no Município de Americana e define ou-
tras medidas para o enfrentamento da pandemia decorrente do Corona-
vírus COVID-19.

RESOLVE: 

Art. 1° - Aprovar o Plano de Ação, que dispõe de Recurso Federal, que 
tem como finalidade o aumento da capacidade de resposta no atendi-
mento às famílias em situação de vulnerabilidade e risco social decor-
rentes do COVID-19.

Art. 2° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação.
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MARCELO LUIS FRANZIN
PRESIDENTE

 

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
MANIFESTO DE APOIO

Diante do cenário enfrentado em decorrência da pandemia COVID-19, 
vimos através deste Manifesto, levar nossos agradecimentos à todos 
os profissionais do SUAS, que atuam nos Serviços de Proteção Social 
Básica e Especial, nos Programas e nos Serviços de Assessoramento e 
Garantia de Direitos, tanto do Poder Público quanto da Sociedade Civil, 
que têm disponibilizado tempo e se dedicado na execução do serviço, 
na construção de estratégias para lidar com a rápida disseminação e 
severidade do novo Coronavírus, que exigem agilidade nas medidas de 
controle, contribuindo para a proteção e o caráter emergencial de cuida-
do para com a população.

Sabemos que além do novo Coronavírus, outras demandas estão au-
mentando, como o número de casos de negligências, violações de di-
reitos, fragilidade na saúde mental, vulnerabilidade social e financeira, 
questões que representam um quadro de sobrecarga dos profissionais 
do SUAS, os expondo a inúmeras vulnerabilidades, o que sugerem pro-
vidências emergenciais, como por exemplo, a contratação de novos 
colaboradores para o apoio prático e técnico na execução das Ofertas 
Socioassistenciais do SUAS. 

Para tanto, este Conselho, dentro de sua competência, está e esta-
rá acompanhando as ações desenvolvidas pelo órgão gestor local do 
SUAS, com o objetivo de apoiar e estimular o investimento e aplicação 
dos recursos adicionais advindos especificamente para este momento 
de Pandemia, que requer um esforço adicional e concentrado na pro-
teção social básica e especial(média e alta complexidade), por meio da 
oferta de serviço, programas e projetos socioassistenciais, bem como 
em Benefícios Eventuais.

Americana, 31 de julho de 2020

MARCELO LUIS FRANZIN
PRESIDENTE

CARMEN BERTO BERNARDO
VICE-PRESIDENTE

UniDaDe De Direitos HUmanos

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE DE AMERICANA
RESOLUÇÃO CMDCA Nº 137/2020

"Aprova o Calendário das Reuniões Ordinárias do CMDCA para o 2º 
Semestre de 2020."
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O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Americana, no uso de suas atribuições previstas na Lei Federal nº 8.069/90 - 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), e na Lei Municipal nº 5.299/2012 com alterações efetuadas pela Lei nº 5.911/2016, no exercício de sua 
função deliberativa e controladora das ações da Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Americana, em atendimento ao Inciso 
I do Art. 260-l do ECA, em reunião extraordinária realizada virtualmente no dia 28 de julho de 2020 RESOLVE:

Art. 1º. Fica aprovado o Calendário das Reuniões Ordinárias do CMDCA para o segundo semestre de 2020, conforme segue: 

MÊS DIA 
Agosto 25 

Setembro 29 
Outubro 27 

Novembro 24 
Dezembro 15 

 
Art. 2º. As reuniões serão realizadas preferencialmente na sede do CMDCA, podendo ser realizadas em local diverso, sempre que razões superio-
res, de conveniência técnica ou política assim exigirem. 

Art. 3º. As reuniões terão início às 8:30 horas, ou após o término das reuniões das Comissões Permanentes e Especiais, quando realizadas na 
mesma data e local. 

Art. 4º. As reuniões poderão ser virtuais em virtude da Pandemia do novo coronavírus (COVID-19) declarada pela Organização Mundial de Saúde 
(OMS), bem como os Decretos Municipais Nºs. 12.409/2020 e 12.412/2020, que decretou o Estado de Atenção no Município de Americana e esta-
beleceu medidas a serem adotadas, especialmente a suspensão da realização de eventos que promovam aglomeração de pessoas em local aberto 
ou fechado.

Art. 5º. As datas e horário das reuniões poderão ser alterados, quando de razões superiores assim exigir, com a devida comunicação da alteração 
com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, do horário previsto para início da reunião. 

Art. 6º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação, revogadas as disposições ao contrários especialmente a RESOLUÇÃO CMDCA 
Nº. 133/2020.

Americana, 28 de julho de 2020

MARIA APARECIDA PIRASSOLI BRÁS CONTE
Presidente 

 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE AMERICANA
EDITAL CMDCA Nº 128/2020

Considerando o § 2º do Artigo 260 da Lei Federal nº. 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), estabelecendo que o CMDCA deverá 
fixar critérios de utilização, através de planos de aplicação das doações subsidiadas e demais receitas, aplicando necessariamente percentual para 
incentivo ao acolhimento, sob forma de guarda, de criança ou adolescente, órfãos ou abandonados; 

Considerando a Resolução n.º 05/2011 e Resolução CMDCA Nº. 132/2020, dispondo que 20% (vinte por cento) dos recursos arrecadados pelo FMD-
CA deverá ser destinado, em cada exercício, no acolhimento, sob forma de guarda de criança e de adolescente, observadas as diretrizes do Plano 
Nacional de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária; 

Considerando a necessidade de auxílio emergencial aos serviços de acolhimento em razão da Pandemia de COVID-19, conforme Ofício SASDH Nº. 
58/2020 de 05 de junho de 2020;

Considerando o que foi deliberado na reunião extraordinária virtual realizada no dia 16 de junho de 2020;

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Americana (CMDCA), considerando sua função deliberativa e controladora das 
ações da Política de atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente e de gestor do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(FMDCA), conforme disposto na Lei Municipal nº 5.299/2012, conforme foi deliberado em reunião extraordinária virtual realizada no dia realizada no 
dia 28 de julho de 2020, RESOLVE:

Art. 1º. Tornar pública a aprovação dos Planos de Trabalho e as Memórias de Cálculos apresentados pelas OSCs abaixo descritas, para serem 
financiadas com recursos depositados no FMDCA por contribuintes do imposto de renda, com base no incentivo fiscal previsto no Art. 260 da Lei nº. 
8.069/90, visando a realização de ações para atendimento de crianças e adolescentes atendidas, cuja necessidade foi ocasionada pela Pandemia 
COVID-19.

OSC VALOR 
AAMA – Associação Americanense de Acolhimento   21.971,04 
COASSEJE – Casa de Orientação e Assistência Social Seareiros de Jesus 51.766,61 
TOTAL 72.737,65 

 

Art. 2º. Este edital entra em vigor na data de sua aprovação, retroagindo seus efeitos desde 16 de junho de 2020. 
Americana, 28 de julho de 2020

MARIA APARECIDA PIRASSOLI BRÁS CONTE
Presidente 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 LICITAÇÕES
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EDITAL DE ABERTURA 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 
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E 
EQUIPAMENTOS". 
Data da entrega das Propostas: 10/Agosto/2020, das 08:00h às 13h00.
Sessão de abertura dos Envelopes: 10/Agosto/2020, às 14h00. 
O Edital estará a disposição dos interessados na Unidade de Suprimen-
tos, sito à Av. Brasil, nº 85, 1º andar, no horário das 09h00 às 16h00 
horas, ou no site www.americana.sp.gov.br, à partir de 03 de Agosto 
de 2020.
  
Eu, Luciane Carloni, matrícula n.º 11.215, conferi o presente. Eu, José 
Eduardo da Cruz Rodrigues Flores, Secretário de Administração Interi-
no, autorizei a publicação oficial. Americana, 31 de Julho de 2020.
_________________________________________________________

EDITAL DE RETIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 004/2020

PROCESSO Nº 21.525/2020

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA 
OBRA/SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA – RECAPEAMENTO 
ASFÁLTICO DAS RUAS SANTA CLÁUDIA, SANTA AMÉLIA E 
SANTA INEZ, NESTE MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS.”
A Prefeitura Municipal de Americana torna público que fica retificado o 
valor da proposta classificada da empresa “DNP TERRAPLENAGEM E 
PAVIMENTADORA FORESTO LTDA”, para R$ 339.198,08, conforme 
motivos constantes nos autos.

Eu, Luciane Carloni, matrícula n.º 11.215, conferi o presente. Eu, José 
Eduardo da Cruz Rodrigues Flores, Secretário de Administração Interi-
no, autorizei a publicação oficial. Americana, 31 de Julho de 2020.

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E 
ESGOTO

 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/19
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.771/2019

OBJETO: Contratação de empresa para confecção de bobinas pré im-
pressas de papel térmico para Leitura e Impressão simultânea de Con-
tas de Água e Esgoto conforme quantidades e especificações constante 
no Termo de Referência.
CONTRATO: 33/19
CONTRATANTE: Departamento de Água e Esgoto 
CONTRATADA: CONTIPLAN INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA - EPP
FINALIDADE: Prorrogação do prazo contratual por mais 12 (doze) me-
ses a oartir de 02/08/2020.
ASSINATURA DO TERMO: 23/07/2020.

Americana, 31 de julho de 2020

FERNANDO BRYAN FRIZZARIN
CHEFE DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA 
(GAMA)

 

PORTARIA N° 49, DE 24 DE JULHO DE 2020.
"Que nomeia membros para compor a Comissão Interna de Preven-

ção de Acidentes - CIPA"

Marcos Guilherme, Diretor-Comandante da Guarda Municipal de Ame-
ricana - GAMA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e 
pela Portaria 8.507 de 16 de novembro de 2016;  
  Considerando o teor do Protocolo/GAMA nº 6.353/2020,

R E S O L V E:

I- Nomear os servidores abaixo para integrarem a CIPA, exercício 
2020/2021:

- Marcelo Augusto da Silva, matricula 853 - Presidente;
- Wilton Aparecido Alonso, matrícula 1.070 - Suplente;
- Ivanilse Severino da Silva Pontello, matrícula 1.214 - Vice-Presidente;
- Cleiton José Mariote Lopes, matrícula 1.341 - Suplente;
- Gerson de Campos, matrícula 1.169 - Secretário;

II- O secretário foi escolhido livremente pelos demais integrantes da Co-
missão;

III- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, gerando afei-
tos a partir do término do mandato da atual Comissão, revogando-se as 
disposições em contrário;

IV- Publicada nesta mesma data na Sede da GAMA.
Americana, 31 de julho de 2020

MARCOS GUILHERME
DIRETOR - COMANDANTE

 

PORTARIA N° 50, DE 31 DE JULHO DE 2020
"Que Instaura Sindicância."

MARCOS GUILHERME, DIRETOR-COMANDANTE DA GUARDA MU-
NICIPAL DE AMERICANA, no uso das atribuições que lhe são conferi-
das por lei e pela Portaria 8.507 de 16 de novembro de 2016; e,  
Considerando o teor do PROTOCOLO/GAMA nº 7.541/2020

R E S O L V E:

I- INSTAURAR SINDICÂNCIA, para apurar suposta infração disciplinar, 
conforme consta na PROTOCOLO/GAMA n° 7.541/2020

II- A condução da SINDICÂNCIA será realizada pela COMISSÃO SINDI-
CANTE da GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA.

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

IV- Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, revo-
gadas as disposições em contrário.

Americana, 31 de julho de 2020

MARCOS GUILHERME
DIRETOR - COMANDANTE

evite usar as mãos

cubra a boca e o nariz

mesmo usando máscara

use os braços ou 

      lenço descartável

QUANDO TOSSIR

OU ESPIRRAR

FONTE: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMO SE PROTEGER DA COVID-19
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DICAS DE 
 
DE ÁGUA
ECONOMIA

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

ESCOVANDO OS DENTES E
FAZENDO A BARBA:

Deixe a torneira fechada ao  
LAVANDO A LOUÇA:

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

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

roupas com capacidade total. 

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

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

Uma torneira pingando consome
PINGA-PINGA:

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

Use regador para molhar as plantas
LAVANDO JARDIM E CARRO:

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