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SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

 

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AMERICANA 
- CMAS

CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMAS - DIA 
24/11/2022

A Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, 
no uso de suas atribuições, convoca os(as) Conselheiros(as) para 
a reunião ordinária pública a ser realizada, no dia 24 de novembro 
de 2022, às 08h30min, através de reunião online pela plataforma 
Google Meet, cuja Pauta segue:
Justificativas das ausências;
Verificação de "quórum" (pontualmente no horário marcado) e qua-
lificação e habilitação dos(as) Conselheiros(as) para votar;

III.Votação da ata da reunião anterior;

IV.Leitura do expediente das comunicações da ORDEM DO DIA:

Informes. Divulgações recebidas: destaque CNAS audiência Câma-
ra dos Deputados.
Verificar as comissões dos novos conselheiros.
Regimento Interno - andamentos.

V.    Matérias para deliberação - PAUTA DO DIA:

A. Comissão de Normas da Assistência Social:
Ciência dos documentos enviados e recebidos.
Deliberação sobre preenchimento do Censo SUAS CMAS 2022.
Conferência Municipal 2023 - planejamento.

B. Comissão de Financiamento e Orçamento:
Ciência dos documentos enviados e recebidos.
Edital com Recurso do Estado para a implantação de Residência 
Inclusiva em 2023.
Resposta ao Ofício CMAS n°61/2021 para ciência.

C. Comissão de Política da Assistência Social:
Ciência dos documentos enviados e recebidos.
Fiscalização anual rede pública e privada 2021/2022.
Preenchimento do formulário sobre Deliberação CONSEAS/SP 

N°017/2020.
Análise de requerimento de inscrição da ACOFAM.

D. Comissão de Gestão Integrada de Serviços, Programas, Projetos, 
Benefícios e Transferência de Renda:
Ciência dos documentos enviados e recebidos.
Ciência e deliberação sobre informativo do Cadastro Único.

VI. Encerramento.

Americana, 18 de novembro de 2022

MARIANA LEITE ZIMERMANN ARAÚJO
Presidente

 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA DE AMERICANA

CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO ORDINÁRIA CMDPD DO DIA 
21/11/2022

A Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Defici-
ência - CMDPD, no usodas suas atribuições, convoca os (as) Conselhei-
ros (as) para a reunião ordinária a ser
realizada, de forma presencial, no dia 21 de novembro de 2022, das 9h00 
às 11h00, com a seguinte pauta:
I. Discussão e aprovação da ata da reunião ordinária de 17 de outubro 
de 2022.
II. Informes gerais:
a) Indicação de Mariéllen Barreto Villas Boas em substituição a Maria 
Cristina
Louzado Vianna pela CPA Comissão Permanente Acessibilidade -par
III. Matérias para Deliberação e Pauta Dia
a) Evento do dia 03/12/2022 - para ciência e providências.
b) Envio ofício para Secretaria de Esportes solicitando indicação de re-
presentante para ciência e providencias
c) Apresentação da Live do mês de outubro com transmissão pelo canal 
do
Youtube ministrada pelos psicólogos Thiago da Silva e Iveraldo Alves 
da Silva-
para ciência.

IV- Justificativas das ausências e encerramento.

Americana, 18 de novembro de 2022

MARIA JOSÉ GONÇALVES ALMEIDA
PRESIDENTE



2 Diário oficial Sábado, 19 de novembro de 2022

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA EDITAL DE 
ABERTURA DE LICITAÇÃO

n TOMADA DE PREÇOS N.º 012/2022. 

Processo n.º 54.380/2018.

OBJETO:"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A RE-
FORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF JONAS CORREA DE ARRUDA 
FILHO, NESTE MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, 
MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS".

Entrega dos Envelopes: 07 DE DEZEMBRO DE 2022, das 08h00 às 
09h15 horas.

Sessão de abertura dos Envelopes: 07 DE DEZEMBRO DE 2022, às 
09h30 horas.
  Prazo para retirada do Edital: A partir do dia 22 de Novembro de 
2022 até o dia 06 de Dezembro de 2022, o Edital estará à disposição 
dos interessados na Unidade de Suprimentos da Prefeitura Municipal 
de Americana, no horário das 09h00 às 16h00 horas, ou no site www.
americana.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas, junto a 
Unidade de Suprimentos da Prefeitura Municipal, sito à Avenida Brasil, 
n.º 85, 1.º andar - centro, no horário das 09h00 às 16h00 horas - telefone 
(19) 3475-9046.

  Eu, Tássia Helena Modenesi Tavares, matrícula n.º 14.676 conferi o 
presente. Eu, José Eduardo da Cruz Rodrigues Flores, Secretário Ad-
junto de Administração, autorizei a publicação oficial. Americana, 17 de 
Novembro de 2022.
 

DECRETO Nº 13.118, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2022.

  "Aprova o Regimento Interno do Conselho Municipal dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência de Americana - CMDPD."

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

  Considerando o disposto no artigo 62, inciso V, da Lei Orgânica do 
Município;

  Considerando o disposto na Lei Municipal n° 6.404, de 2 de março de 
2020, e;

  Considerando o memorando administrativo digital PMA nº 392/2022,

  D E C R E T A :

  Art. 1º Fica aprovado o Regimento Interno do Conselho Municipal dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência de Americana - CMDPD, na forma 
do instrumento anexo, que do presente decreto faz parte integrante. 

  Art. 2° Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revo-
gadas as disposições em contrário. 

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 10 de novembro de 2022.

   Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.

  ANEXO

  REGIMENTO INTERNO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE AMERICANA - CMDPD.

  CAPÍTULO I

  DA NATUREZA, COMPETÊNCIAS, COMPOSIÇÃO E ORGANIZAÇÃO.

  Art. 1° O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de 
Americana, denominado CMDPD, tem caráter consultivo e fiscalizador, 
entendendo que as atribuições conferidas pela Lei nº 6.404, de 2 de 
março de 2020, que o instituiu não eliminam as competências constitu-
cionais dos Poderes Executivo e Legislativo.

  Parágrafo único: São equivalentes, para fins deste Regimento Interno, 
as seguintes expressões:

  I - Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Ame-
ricana", "Conselho" e "CMDPD";

  II - "Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência" e 
"FMDPD.

  Art. 2º A Sede do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com De-
ficiência de Americana será na Casa dos Conselhos, localizada à rua 
Ibirapuera, nº 70, Bairro - Jardim Ipiranga, nesta cidade, local adequado 
e disposto pela Prefeitura Municipal, sendo também de responsabilidade 
da mesma, a disponibilidade de servidores, equipamentos e materiais 
necessários para o desenvolvimento de seus trabalhos.

  Art. 3° O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência é 
órgão de natureza permanente, com composição paritária e de caráter 
consultivo e fiscalizador, responsável por promover e acompanhar a Po-
lítica Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. 

  Art. 4º Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência - CMDPD:

  I - elaborar seu Regimento Interno;

  II - elaborar critérios para a aplicação dos recursos, gerir e responder 
pela garantia e integridade do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência;

  III - prestar contas anualmente, em assembleia convocada para este 
fim;

  IV - acompanhar programas, projetos e serviços não governamentais 
que operem em sistema de cofinanciamento e componham a rede de 
atendimento municipal à pessoa com deficiência;
  V - convocar, organizar e realizar Conferências Municipais dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência, que deverão avaliar a situação existente 
no Município e propor diretrizes para o aperfeiçoamento do sistema de 
proteção;

  VI - eleger a diretoria do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiên-
cia;

  VII - formular e encaminhar propostas ao Poder Executivo com a finali-
dade de implementação de políticas de interesse público da pessoa com 
deficiência;

  VIII - estabelecer parcerias e ações conjuntas com os conselhos muni-
cipais setoriais e de direitos, com vistas a garantir os direitos fundamen-
tais das pessoas com deficiência e evitando a sobreposição de ações.

  Art. 5º O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência 
tem por finalidade: 

  I - aprovar planos e programas da Administração Pública Municipal 
Direta ou Indireta, para atuação de modo integrado e coordenado com 
outros órgãos da Administração Pública, nos termos do disposto no art. 
10, do Decreto Federal n° 3.298, de 20 de dezembro de 1999;
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  II - zelar pela efetiva implantação da política municipal para inclusão da 
pessoa com deficiência;

  III - acompanhar o planejamento e avaliar a execução das políticas 
públicas municipais de educação, saúde, trabalho, assistência social, 
transporte e mobilidade, cultura, turismo, desporto, lazer, política urba-
na, habilitação e reabilitação, moradia e outras relativas à pessoa com 
deficiência;

  IV - acompanhar a elaboração e a execução da proposta orçamentária 
do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, sugerindo 
as modificações necessárias à consecução da política municipal para a 
inclusão da pessoa com deficiência;

  V - zelar pela efetivação do sistema descentralizado e participativo de 
defesa dos direitos da pessoa com deficiência;

  VI - propor a elaboração de estudos e pesquisas que objetivem a me-
lhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência;

  VII - propor e incentivar a realização de campanhas visando a preven-
ção de deficiências e a promoção dos direitos da pessoa com deficiência; 

  VIII - acompanhar, mediante relatórios de gestão, o desempenho de 
programas e projetos da política municipal para inclusão da pessoa com 
deficiência;

  IX - manifestar-se, dentro dos limites de sua atuação, sobre a Adminis-
tração e condução de trabalhos de prevenção, habilitação, reabilitação e 
inclusão social oferecidos por entidade particular ou pública, expedindo, 
quando houver notícia de irregularidade, recomendação ao representan-
te legal da entidade, caso assim entender cabível.

  Art. 6º As decisões do CMDPD serão manifestadas através:

  I - Provimentos: ao estabelecimento de diretrizes gerais, visando a 
orientação às entidades envolvidas no atendimento voltados a pessoas 
com deficiência, em todos os níveis e planos, governamentais e não-
-governamentais;

  II - Resoluções: as decisões do Conselho serão consubstanciadas em 
resoluções com fixação de critérios específicos sobre a matéria de sua 
competência;

  III - Portarias: à nomeação de membros das comissões, grupos de tra-
balhos, observadores e fiscais de atividades específicas;

  IV - Ordens de Serviço: à discriminação do trabalho da mesa diretora, 
das comissões, dos grupos de trabalho e dos observadores de ativida-
des específicas;

  V - Ofícios: às comunicações e encaminhamentos em geral.

  Parágrafo Único: As decisões do colegiado pertinentes aos incisos I, II 
e III deverão ser publicadas no Diário Oficial do Munícipio. 

  DA COMPOSIÇÃO.

  Art. 7° O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência - 
CMDPD será constituído de forma paritária, por 22 (vinte) conselheiros 
titulares e respectivos suplente, da seguinte forma:

  I - 11 (onze) representantes do Poder Público, sendo:

  a) 1 (um) da Secretaria de Ação Social e Desenvolvimento Humano;

  b) 1 (um) da Secretaria de Educação;

  c) 1 (um) da Secretaria de Saúde;

  d) 1 (um) da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos;

  e) 1 (um) da Secretaria de Planejamento;

  f) 1 (um) representante da Diretoria de Ensino;

  g) 1 (um) da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano;

  h) 1 (um) da Secretaria de Esportes;

  i) 1 (um) da Secretaria de Cultura e Turismo;

  j) 1 (um) da Guarda Municipal de Americana - GAMA;

  k) 1 (um) do Poder Legislativo.

  II - 11 (onze) representantes da sociedade civil, sendo:

  a) 1 (um) de Organizações da Sociedade Civil que atuem na prevenção 
e atendimento a Deficiência Intelectual;

  b) 1 (um) de Organizações da Sociedade Civil que atuem na prevenção 
e atendimento a Deficiência Visual;

  c) 1 (um) de Organizações da Sociedade Civil que atuem na prevenção 
e atendimento a Deficiência Física;

  d) 1 (um) de Organizações da Sociedade Civil que atuem na prevenção 
e atendimento a pessoas com comorbidades em decorrência de proble-
mas de saúde;

  e) 1 (um) da Associação Comercial e Industrial de Americana - ACIA;

  f) 1 (um) da Comissão Permanente de Acessibilidade - CPA;

  g) 1 (um) da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Americana 
- AEAA;

  h) 1 (um) da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB;

  i) 3 (três) pessoas com deficiência.

  SEÇÃO I
  DOS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL

  Art. 8º Os representantes mencionados na letra "i", do inciso II, do arti-
go 7º, poderão exercer as funções de conselheiro pessoalmente ou por 
meio de representante legal sendo facultativo a indicação por organi-
zações da sociedade civil, desde que sejam pessoas com deficiência, 
residentes no Município há no mínimo 2 (dois) anos, efetuando-se a 
eleição nos termos de procedimento definido neste Regimento Interno 
do CMDPD, na hipótese de existirem indicações em número superior às 
vagas disponíveis.

  § 1º Os conselheiros representantes do Poder Público serão indicados 
pelos respectivos titulares das pastas, podendo ser substituídos a qual-
quer tempo.

  § 2° Os representantes da sociedade civil mencionados nas alíneas 
"a" a "h", do inciso II, do artigo 7º, serão indicados pelas respectivas 
organizações.

  § 3° Somente serão admitidos como candidatos a conselheiros do 
CMDPD membros de instituições regularmente inscritas no Conselho 
em tela, juridicamente constituídas e em regular funcionamento no Mu-
nicípio de Americana. 

  § 4° Não poderão ser indicados como representantes da sociedade 
civil servidores municipais ou aqueles que, de alguma forma, estejam 
vinculados à Administração Pública Municipal, autorizada a indicação de 
servidores municipais aposentados.

  § 5° O mandato dos membros do Conselho será de 2 (dois) anos, per-
mitida uma única recondução, por igual período.
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  § 6º No caso de extinção ou alteração de quaisquer dos órgãos refe-
ridos no inciso I, do artigo 7º, passará a integrar o Conselho um repre-
sentante da unidade administrativa que assumir as atribuições do órgão 
extinto.

  SEÇÃO II
  DA VACÂNCIA E DESTITUIÇÃO E COMPETÊNCIA DA FUNÇÃO DE 
CONSELHEIRO.

  Art. 9º Ocorrerá vaga da função de Conselheiro não governamental 
em virtude de extinção ou dissolução da pessoa jurídica, nas hipóteses 
de cancelamento do registro da Entidade no CMDPD ou de renúncia de 
mandato pela Entidade. 

  Parágrafo único. A ocorrência de vaga será declarada pelo Presidente, 
em sessão Plenária, que convocará imediatamente o respectivo suplen-
te, respeitando a ordem de classificação das Entidades Suplentes. 

  Art. 10. Ocorrerá a destituição da função de Conselheiro, titular ou su-
plente, por ato do Prefeito, no caso de representante de órgão público 
e por decisão do Plenário nos outros casos previstos neste Regimento. 

  Art. 11. Será motivada a destituição do Conselheiro, titular ou suplente, 
quando: 

  I - faltar a 03 (três) sessões plenárias consecutivas, ou 05 (cinco) al-
ternadas, sem o comparecimento do respectivo suplente, ressalvada a 
hipótese de no máximo 05 (cinco) faltas justificadas, anualmente, por 
escrito; 

  II - faltar a 03 (três) reuniões consecutivas, da Comissão Temática ou 
Mesa Diretora, ou 03 (três) reuniões alternadas, ressalvada a hipótese 
de no máximo 05 (cinco) faltas justificadas, anualmente, por escrito; 

  III - descumprir este Regimento. 

  § 1º A justificativa de ausência da reunião deverá ser enviada à Mesa 
Diretora, apenas por envio de mensagem eletrônica (e-mail), até a data 
de cada reunião e deverá expor as razões que caracterizam a ausência. 

  § 2º As faltas de conselheiros devem ser comunicadas ao órgão, enti-
dade ou instituição que o mesmo representa.

  § 3º O conselheiro pode requerer a apuração dos casos de destituição. 

  § 4º Poderá ocorrer a suspensão do exercício da função de Conse-
lheiro por decisão da plenária, aprovada por metade mais 01(um) dos 
membros do CMDPD, nos casos de destituição motivada até a data da 
decisão final. 

  § 5º A destituição do Conselheiro deverá ser deliberada com meta-
de mais 01(um) dos Conselheiros, após processo administrativo no 
CMDPD, resguardados os direitos constitucionais de ampla defesa e 
contraditório. 

  § 6º Cessará automaticamente o exercício da função de Conselheiro 
após notificação por escrito da decisão final do processo administrativo, 
no plenário. 

  Art. 12. O Conselheiro destituído não poderá ser reconduzido na mes-
ma gestão que o destituiu. 

  Parágrafo único. O Poder Público ou a Entidade que o representa, 
deverá indicar substituto.

  SESSÃO II
  DOS MEMBROS DO CONSELHO.

  Art. 13. Aos membros do CMDPD incumbe:

  I - participar de todas as reuniões do Conselho, devendo manifestar-
-se a respeito de matérias em discussão e participar das comissões ou 

grupos de trabalho para o qual for designado; 

  II - solicitar a convocação de reuniões extraordinárias na forma estabe-
lecida pelo presente Regimento; 

  III - desempenhar, com qualidade e responsabilidade, o cargo para o 
qual foi eleito ou designado; 

  IV - sugerir alterações no regimento interno;

  V - requerer inclusão, em pauta, de assuntos que julgar relevante para 
manifestação do Conselho,
  se aceito pela maioria dos presentes;

  VI - votar e ser votado para os cargos do Conselho; 

  VII - exercer atribuições no âmbito de sua competência ou outras de-
signadas pelo Plenário; 

  VIII - participar de eventos públicos na qualidade de representante de 
Conselho, quando indicado pela Presidência e/ou Plenária;

  IX - cumprir e fazer cumprir o presente Regimento Interno, bem como 
a legislação vigente; 

  X - emitir opiniões ou conceitos em nome do Conselho, somente quan-
do autorizado para tal pela 
  Presidência ou pela Plenária do mesmo.

  CAPÍTULO II
  DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO.

  Art. 14. Para exercer suas competências o CMDPD possuirá a seguinte 
estrutura:

  I - Plenária;

  II - Mesa Diretora;

  III - Comissões Temáticas e permanentes, constituídas por resolução 
do Conselho;

  IV - Secretaria Executiva. 

  Art. 15. O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência - 
CMDPD terá seu funcionamento regulamentado por Regimento Interno, 
observadas as seguintes normas:

  I - o exercício da função de conselheiro é considerado serviço de inte-
resse público e relevante valor social e não será remunerado;

  II - a Plenária é o órgão de deliberação máxima;

  III - as sessões plenárias serão realizadas, ordinariamente, uma vez a 
cada mês, conforme calendário anual previamente acordado e, extraor-
dinariamente, quando convocadas pela Presidência ou por requerimento 
da maioria dos seus membros;

  IV - a sessão plenária instalar-se-á e deliberará com a presença de, no 
mínimo, metade mais um dos conselheiros titulares ou suplentes que 
estiverem no exercício da titularidade, sendo deliberado por maioria 
simples, ressalvadas as hipóteses previstas no Regimento Interno que 
requeiram quórum qualificado; 

  V - as decisões do Conselho serão consubstanciadas em resoluções 
devidamente publicadas no Diário Oficial.

  SEÇÃO I
  DA PLENÁRIA.

  Art. 16. A Plenária do CMDPD, instância máxima de deliberação do 
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, tem como 
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atribuições:

  I - Zelar pelo cumprimento das finalidades do Conselho;

  II - Elaborar o plano de ação da gestão;

  III - Elaborar o Regimento Interno do Conselho;

  IV - Convocar as Conferências Municipais dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência;

  V - Eleger, dentre os membros titulares do Conselho, a Mesa Diretora.

  Art. 17. A Plenária é o órgão máximo normativo, consultivo e fiscalizador 
reunindo-se, ordinariamente, 01 (uma) vez por mês e, extraordinaria-
mente, por convocação da Presidência ou por requerimento da maioria 
dos Conselheiros, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) 
horas, devendo ser discutido, exclusivamente, o assunto constante na 
pauta de convocação.

  § 1º As reuniões serão iniciadas com a presença mínima da metade 
mais um dos seus membros, em primeira chamada, ou com a presença 
de no mínimo 1/3 (um terço) em segunda chamada, após 30 minutos do 
horário estabelecido.

  § 2º O calendário anual de reuniões será aprovado em Plenária prefe-
rencialmente até o mês de dezembro do exercício anterior.

  § 3º A realização de reunião ordinária no mês de janeiro fica facultada 
à deliberação do Colegiado, quando da aprovação do calendário anual 
de reuniões ordinárias

  § 4º Será admitida reuniões virtuais e presenciais e até híbridas confor-
me determinação do colegiado.

  Art. 18. O direito de voto nas sessões plenárias é privativo do Conse-
lheiro titular ou suplente no exercício da função.

  § 1º É permitido aos Suplentes o direito de voz. 

  § 2º O Conselheiro titular ou suplente terá direito a formular, em qual-
quer fase da reunião, questão de ordem sobre a interpretação de norma 
regimental na sua prática ou relacionada com a legislação referente à 
pessoa com deficiência, observado o prazo máximo de 03 (três) minutos. 

  Art. 19. As deliberações das sessões plenárias do CMDPD serão toma-
das por maioria simples de votos, salvo para deliberações de aprovação 
e financiamento de projetos junto ao Fundo Municipal dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência - FMDPD e alteração no Regimento Interno.

  § 1º Para deliberações de aprovação e financiamento de projetos junto 
ao FMDPD e alteração no Regimento Interno é necessário de aprovação 
por metade mais 01(um) dos votos. 

  § 2º No caso de extrema urgência, podendo acarretar prejuízo ao inte-
ressado, a Diretoria poderá deliberar ad referendum do Plenário, deven-
do a deliberação ser comunicada à primeira Plenária que ocorrer após 
a decisão, para que esta seja ratificada, retificada ou cancelada e com 
isso ser referendada.

  Art. 20. A pauta da reunião ordinária constará de:

  I - Aprovação da ata da reunião anterior;

  II - Expediente constando de informes da mesa;

  III - Ordem do dia constando dos temas previamente definidos;

  V - Deliberações;

  VI - Encerramento.

  § 1º O prazo de duração das reuniões será de no máximo 03 (três) 
horas à partir da segunda chamada. 

  § 2º Cabe à Mesa Diretora a preparação de cada tema da pauta da or-
dem do dia, com documentos e informações disponíveis, inclusive des-
taques aos pontos recomendados para deliberação, a serem distribuídos 
pelo menos uma semana antes da reunião, sem o que, salvo a critério do 
pleno, não poderá ser votado.

  § 3º O cronograma anual das reuniões ordinárias será apresentado em 
Resoluções aprovadas por maioria simples do Plenário.

  § 4º Os conselheiros que desejarem apresentar informes devem ins-
crever-se até início da reunião. Os informes não comportam discussão 
e votação, somente esclarecimentos breves com limitação de 3 (três) 
minutos para a sua colocação. 

  §5º A definição da ordem do dia partirá da relação dos temas básicos 
aprovados pelo Pleno, dos produtos das Comissões e das indicações 
dos conselheiros ao final de cada Reunião Ordinária.

  Art. 21. As Comissões Temáticas e Conselheiros individualmente pode-
rão apresentar matéria à apreciação da Sessão Plenária, enviando-a por 
escrito à Diretoria, respeitando o mínimo de 02 (dois) dias úteis anterio-
res à realização da sessão plenária. 

  Art. 22. As deliberações das Sessões Plenárias se processarão por 
votação explícita, com contagem de votos a favor e contra com a res-
pectiva menção em ata. 

  Parágrafo único. As decisões deverão ser tomadas por maioria absolu-
ta, em caso de empate será retomada a discussão e votação da matéria 
até que se dê o desempate. 

  Art. 23. Em todas as reuniões, será lavrada ata, sob a supervisão da 
Secretaria Executiva, com exposição sucinta dos trabalhos, conclusões 
e deliberações, devendo constar pelo menos: 

  I - relação dos participantes seguida do nome de cada membro com a 
menção da titularidade (titular ou suplente) e do órgão ou entidade que 
representa; 

  II - resumo de cada informe, onde conste de forma sucinta o nome do 
Conselheiro e o assunto ou sugestão apresentada; 

  III - relação dos temas abordados na ordem do dia com indicação do 
responsável pela apresentação e a inclusão de alguma observação 
quando expressamente solicitada por Conselheiro; e 

  IV - as deliberações tomadas, inclusive quanto à aprovação da ata 
da reunião anterior; aos temas a serem incluídos na pauta da reunião 
seguinte, registrando o número de votos contra, a favor e abstenções, 
incluindo votação nominal quando solicitada. 

  § 1º A Secretaria Executiva providenciará a remessa de cópia da ata de 
modo que cada Conselheiro possa recebê-la antes da reunião em que 
será apreciada. 

  § 2º As atas do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência são sub-
metidas a coordenação geral do mesmo e devem estar disponíveis para 
acesso dos munícipes que se interessarem. O prazo para publicação 
das atas é de até 10 dias corridos após o evento. 

  § 3º As emendas e correções à ata serão deliberadas no início da reu-
nião que a apreciará. 

  Art. 24. As decisões do CMDPD serão formalizadas mediante resolu-
ções, moções e pareceres. 

  Art. 25. As deliberações do CMDPD consubstanciadas em Resoluções 
serão publicadas no Diário Oficial do Município.
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  Art. 26. Ao Conselheiro é facultado solicitar o reexame de qualquer 
resolução normativa, justificando possível ilegalidade, incorreção ou ina-
dequação técnica. 

  CAPÍTULO IV
  DAS SESSÕES PLENÁRIAS

  Art. 27. Cabe à plenária deliberar sobre:

  I - assuntos encaminhados à sua apreciação; 

  II - procedimentos necessários à efetiva implantação e implementação 
das políticas públicas para a inclusão da pessoa com deficiência; 

  III - análise e aprovação de um plano de ação do Conselho; 

  IV - criação e dissolução de comissões temáticas, suas respectivas 
competências, composição, funcionamento e prazo de duração; 

  V - apreciação e aprovação do relatório anual do CMDPD e das delibe-
rações das comissões; 

  VI - aprovação de programas e projetos de promoção e assistência às 
pessoas com deficiência apresentados por organizações governamen-
tais e não governamentais.

  § 1º As reuniões do Conselho serão públicas e precedidas de ampla 
divulgação. 

  § 2º Cada reunião será realizada e conduzida de acordo com a respec-
tiva pauta.

  Art. 28. As deliberações do Conselho serão proclamadas pelo presiden-
te, com base nos votos da maioria, e terão a forma de resolução quando 
necessário, sendo de natureza decisória ou opinativa, conforme o caso. 

  § 1º Ao proceder a votação, o presidente deverá solicitar a manifesta-
ção da plenária quanto aos votos favoráveis, contrários e às abstenções. 

  § 2º Havendo empate, após duas tentativas de votação, o plenário po-
derá buscar subsídios para ampliação da discussão do tema, implicando 
em novo processo de votação. 

  Art. 29. A decisão de matéria, constante da Ordem do Dia, poderá ser 
adiada por deliberação do Conselho, a pedido de qualquer um de seus 
membros, desde que devidamente justificada e aprovada pela maioria 
dos seus pares. 

  Art. 30. Todas as decisões do Conselho deverão constar de registro em 
Ata, que será assinada pelo Presidente e Vice-Presidente via de regra e 
excepcionalmente a todos os Conselheiros presentes à reunião. 

  Parágrafo único. As Resoluções entrarão em vigor na data de sua ho-
mologação pelo CMDPD, devendo ser publicadas no Diário Oficial do 
Município. 

  CAPITULO V
  DAS PENALIDADES E PERDA DE MANDATO

  SEÇÃO I
  DOS CONSELHEIROS

  Art. 31. Aos Conselheiros incumbe: 

  I - debater e votar a matéria em discussão; 

  II - apreciar as atas das reuniões; 

  III - solicitar informações, providências e esclarecimentos ao relator, às 
Comissões Permanentes, à mesa e ao órgão encarregado dos serviços 
de secretaria executiva; 

  IV - solicitar reexame de resolução aprovada em reunião anterior, quan-
do esta contiver imprecisões ou inadequações técnicas; 

  V - apresentar relatórios e pareceres dentro dos prazos fixados; 

  VI - participar de Comissões Permanentes e Temporárias com direito 
a voto; 

  VII - executar atividades que lhes forem atribuídas pelo Plenário; 

  VIII - proferir declarações de voto e mencioná-las em ata, declarando 
suas posições contrárias por escrito; 

  IX - apresentar questões de ordem na reunião; 

  X - propor a criação e dissolução de Comissões Temporárias; 

  XI - informar, justificadamente, à Secretaria do CMDPD, a impossibili-
dade de comparecimento às reuniões;

  XII - solicitar vista de matéria na forma do contido neste Regimento. 

  Parágrafo único. Os membros suplentes terão direito a voz nas sessões 
plenárias, somente tendo direito a voto quando em substituição ao titular. 

  SEÇÃO II
  DAS PENALIDADES

  Art. 32. O Conselheiro que deixar de cumprir com as competências que 
lhe são atribuídas, ferindo o exercício de sua função, estará sujeito às 
seguintes penalidades: 

  I - advertência por escrito; 

  II - suspensão; 

  III - perda de mandato. 

  Art. 33. O Conselheiro poderá ser advertido, por decisão do Conselho, 
quando ensejará a penalidade de advertência: 

  I - atuar com negligência ou imprudência, não cumprindo plenamente 
suas atribuições; 

  II - durante manifestação tratar ofensivamente participante da plenária; 

  III - não apresentar justificativa às ausências reiteradas à plenária; 

  IV - deixar de cumprir com obrigações assumidas nas comissões te-
máticas; 

  V - faltar injustificadamente a 02 (duas) sessões plenárias ordinárias 
consecutivas, ou 03 (três) alternadas; 

  VI - se recusar a participar de pelo menos uma Comissão Temática ou 
da Mesa Diretora; 

  VII - faltar injustificadamente a 02 (duas) reuniões consecutivas ou 03 
(três) alternadas da Comissão Temática ou Mesa Diretora. 

  Art. 34. O Conselheiro poderá ser destituído e serão suspensos os seus 
direitos do Conselheiro quando: 

  I - sem prévia autorização do Conselho, praticar atos que comprome-
tam os objetivos do órgão; 

  II - desacatar as deliberações emanadas das reuniões, com manifesto 
intuito de causar perturbações ao Conselho; 

  III - for reincidente nas condutas sujeitas a advertência; 

  IV - não participar de pelo menos uma Comissão Temática ou da Mesa 
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Diretora; 

  V - faltar injustificadamente a 03 (três) reuniões consecutivas ou 05 
(cinco) reuniões alternadas, da Comissão Temática ou Mesa Diretora, 
salvo quando estiver presente o suplente; 

  VI - descumprir este Regimento. 
  § 1º O conselheiro pode requerer a apuração dos casos de destituição 
de outro conselheiro. 

  § 2º A pena de suspensão será de, no mínimo, 90 (noventa) dias. 

  § 3º Poderá ocorrer a suspensão do exercício da função de Conse-
lheiro, por decisão da plenária, aprovada por metade mais 01(um) dos 
membros do CMDPD, nos casos de destituição motivada até a data da 
decisão final. 

  § 4º A destituição do Conselheiro deverá ser deliberada com meta-
de mais 01(um) dos Conselheiros, após processo administrativo no 
CMDPD, resguardados os direitos constitucionais de ampla defesa e do 
contraditório para o Conselheiro. 

  Art. 35. A perda de mandato de Conselheiro do CMDPD ocorrerá por: 

  I - aplicação de mais de uma penalidade de suspensão; 

  II - provocação ou participação em atos de agressão ou algazarra nas 
dependências do Conselho e/ou em locais que ao CMDPD represente; 

  III - a prática comprovada de crime que viole direitos humanos funda-
mentais; 

  IV - violações reiteradas ao presente Regimento; 

  V - subtração, para si ou para outrem, sem autorização competente, de 
qualquer objeto que pertença ao CMDPD. 

  Art. 36. As punições só serão efetuadas mediante a abertura de proces-
so, por escrito, devidamente assinadas pelo Presidente e/ou Vice-Pre-
sidente, sendo registrada em ata de reunião a autorização do Conselho 
para abertura da apuração. 

  § 1º Para julgar aplicação de sanção disciplinar será constituída uma 
comissão responsável pela apuração e apresentação de posterior rela-
tório ao Conselho na plenária ordinária subsequente. 

  § 2º As penas disciplinares somente poderão ser impostas por delibe-
ração da Plenária do Conselho, para a qual poderá ser feito pedido de 
prorrogação do prazo pela comissão responsável. 

  § 3º O Conselheiro cujo CMDPD autorizar a abertura de processo dis-
ciplinar, terá o prazo de 10 (dez) dias, contados da data do recebimento 
da notificação para, por escrito, apresentar a sua defesa. 

  § 4º A perda do mandato e substituição de Conselheiros do CMDPD, 
deverá constar em ata da reunião subsequente e deverá ser adotada as 
providências para a substituição do conselheiro.

  CAPÍTULO VI
  DA MESA DIRETORA

  Art. 37. As atividades do CMDPD serão dirigidas por uma Mesa Di-
retora, composta por Conselheiros a serem escolhidos dentre os seus 
membros titulares.

  Art. 38. Os cargos para a Mesa Diretora serão preenchidos pelo voto 
secreto dos conselheiros eleitos na seguinte ordem: 

  I - Presidente; 

  II - Vice-Presidente; 

  III - 1º Secretário; 

  § 1º O Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência deverá ser escolhido, obrigatoriamente, dentre os represen-
tantes com deficiência da sociedade civil organizada e, no caso de im-
possibilidade do mesmo chegar ao fim do mandato, deverá ser realizada 
uma nova eleição entre os representantes com deficiência da sociedade 
civil.

  § 2º O Vice-Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência deverá ser escolhido, obrigatoriamente, dentre os re-
presentantes do Poder Público e, no caso de impossibilidade do mesmo 
chegar ao fim do mandato, deverá ser realizada uma nova eleição entre 
os representantes do Poder Público.

  § 3º No que tange ao cargo de 1o Secretário, poderá ser ocupado por 
representante de órgãos governamentais ou da sociedade civil.

  Art. 39. A Mesa Diretora, composta por Presidente, Vice-Presidente e 
Primeiro e Secretário, é a representação máxima do CMDPD. 

  Art. 40. A Mesa Diretora será eleita na primeira reunião do CMDPD, 
após dada a posse dos Conselheiros pelo Prefeito Municipal, sob a coor-
denação e como ato final do presidente que encerra seu mandato. 

  § 1º A Mesa Diretora será eleita conforme votação em Plenário, sendo 
que todos os Conselheiros titulares poderão votar e ser votados. 

  § 2º Será considerado eleito para qualquer dos cargos previstos no art. 
44, deste Regimento, aquele que obtiver metade mais 01(um) dos votos. 

  § 3º Fica facultada a formação de chapas para concorrerem à eleição 
da Diretoria do CMDPD, respeitada a paridade entre os representantes 
dos âmbitos Governamentais e Não Governamentais. 

  SEÇÃO I
  DO PRESIDENTE

  Art. 41. Ao Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência compete:

  I - solicitar recursos humanos e estruturais junto ao Poder Público para 
realização das atividades do Conselho;

  II - convocar e presidir as reuniões ordinárias e extraordinárias do Con-
selho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, dando o en-
caminhamento necessário em conformidade a este Regimento Interno;

  III - interpretar o Regimento Interno nas questões de ordem;

  IV - interpretar, nos casos omissos, o Regimento Interno, valendo-se, 
se for necessário, de assessoria jurídica ou legislativa, se assim julgar, 
submetendo o parecer ao Pleno do Conselho;

  V - fazer os encaminhamentos pertinentes à boa conduta da reunião, 
fazendo cumprir horários, tempos e a pauta previamente definida;

  VI - fazer cumprir a ordem das inscrições, controlando o tempo estabe-
lecido das falas, podendo propor ao Pleno encerrar as inscrições quando 
entender que o tema já foi suficientemente debatido e interromper a fala 
do conselheiro quando o mesmo exceder ao seu tempo;

  VII - propor, caso necessário, a alteração da ordem dia, mudando a 
ordem das matérias ou introduzindo novos itens, a ser votado pelo Con-
selho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência;

  VIII - desempatar as votações (voto de qualidade), no âmbito das reu-
niões do Conselho;

  IX - encaminhar as decisões do Conselho para execução; 

  X - assinar os documentos emitidos pelo Conselho;
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  XI - representar o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência toda vez que o cargo o exigir; 

  XII - autorizar a reprodução de documentos;

  XIII - fazer o encerramento da reunião;

  XIV - fixar, em conjunto com os conselheiros, os calendários de reuni-
ões ordinárias e extraordinárias;

  XV - assinar, juntamente com quem de direito, balancetes do Fundo 
Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e demais documentos 
que impliquem em responsabilidade financeira para o Conselho. 

  SEÇÃO II
  DO VICE-PRESIDENTE

  Art. 42. Cabe ao Vice-Presidente assessorar o Presidente, bem como 
substituí-lo nas suas ausências e impedimentos e executar as atribui-
ções por ele delegadas;

  SEÇÃO III
  DO PRIMEIRO SECRETÁRIO

  Art. 43. Compete ao 1º Secretário da Mesa Diretora: 

  I - secretariar e supervisionar as atividades de caráter administrativo 
que servem de apoio ao funcionamento do Conselho;

  II - auxiliar a Mesa Diretora; 

  III - secretariar as Plenárias e as reuniões da Mesa Diretora, bem como 
lavrar atas das reuniões da Mesa Diretora; 

  IV - redigir ofícios e demais documentos destinados às decisões da 
Diretoria e Plenária; 

  V - elaborar juntamente com a Diretoria Executiva e a Secretaria Exe-
cutiva o relatório das Atividades do Conselho da gestão ao final de cada 
mandato; 

  VI - acompanhar, coordenar e revisar as atas elaboradas pela equipe 
de Assessoria do CMDPD; 

  VII - inscrever as pessoas presentes à reunião que quiserem manifes-
tar-se; 

  VIII - substituir o Vice-Presidente nas ausências e impedimentos deste; 

  IX - adotar medidas destinadas ao bom funcionamento das plenárias. 

  CAPÍTULO V
  DAS COMISSÕES

  Art. 44. As comissões do CMDPD serão: 

  I - permanentes; 

  II - temporárias ou Especiais. 

  Art. 45. As Comissões Permanentes e Temporárias, criadas e estabele-
cidas pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, 
têm por finalidade estudar os assuntos para as quais foram criadas.

  § 1º As reuniões das Comissões deverão ser realizadas, conforme a 
demanda, e o prazo de encaminhamento de relatório de trabalho deverá 
ser estabelecido pelo Pleno.

  § 2º As Comissões decidirão sobre a pauta de suas reuniões, informan-
do ao Pleno.

  § 3º Todo conselheiro deve participar de uma Comissão Permanente.

  Art. 46. O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência 
deverá ter Comissões Permanentes para suas principais áreas de inte-
resse:

  I - Comissão de Políticas Públicas;

  II - Comissão de Comunicação Social e Eventos;

  Art. 47. As Comissões serão dirigidas por um coordenador, designado 
pelo Pleno, que coordenará os trabalhos, sendo que, no caso das Co-
missões Permanentes, a coordenação será exercida por um conselheiro 
indicado pelo Pleno e um coordenador-adjunto escolhido pela própria 
Comissão.

  Parágrafo único. As Comissões Temporárias servirão para tratar de 
temas específicos, com data de início e término.

  Art. 48. São atribuições do coordenador de Comissão:

  I - Coordenar as reuniões;

  II - Elaborar relatórios de reuniões e entregá-los ao Pleno do Conselho;

  III - Comparecer às reuniões do Pleno quando convocado;

  IV - Comparecer às Plenárias Temáticas para prestar as informações 
sobre o andamento do grupo quando se fizer necessário.

  Art. 49. O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiên-
cia e a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos 
deverão proporcionar condições necessárias para o funcionamento das 
Comissões, incluindo espaço físico para realização das reuniões das co-
missões e recursos de acessibilidade e/ou tecnologia assistiva.

  CAPÍTULO VIII
  DA ESTRUTURA PARA FUNCIONAMENTO DO CMDPD

  Art. 50. O CMDPD contará com assessoramento técnico e Secretário 
Executivo oferecido pelo órgão gestor da Política de Assistência Social 
do município, para o exercício de suas funções legais. 

  SEÇÃO I
  DA SECRETARIA EXECUTIVA

  Art. 51. A Secretaria Executiva é constituída por servidores públicos 
designados pela autoridade municipal competente, com a finalidade de 
prestar o suporte técnico, administrativo.

  Parágrafo único. As ações da Secretaria Executiva serão subordinadas 
à diretoria do CMDPD. 

  Art. 52. À Secretaria Executiva oferecida pelo órgão gestor, compete: 

  I - promover e praticar os atos de gestão administrativa necessários 
ao desempenho das atividades do CMDPD e dos órgãos integrantes de 
sua estrutura; 

  II - fornecer aos Conselheiros os meios necessários para o exercício 
de suas funções; 

  III - preparar as atas das reuniões; 

  IV - enviar aos Conselheiros, com antecedência mínima de 05 (cinco) 
dias, as pautas das reuniões; 

  V - dar ciência prévia aos Conselheiros dos trabalhos das Comissões; 

  VI - elaborar informações, notas técnicas, relatórios e exercer outras 
atribuições designadas pelo Presidente do CMDPD; 

  VII - dar suporte técnico-operacional para o Conselho, com vistas a 
subsidiar as realizações das reuniões do Colegiado; 
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  VIII - dar suporte técnico-operacional às Comissões Permanentes, Te-
máticas e Grupos de Trabalho; 

  IX - executar outras competências que lhe sejam atribuídas; 

  X - distribuir documentos inclusive em tecnologia assistiva; 

  XI - organizar espaços físicos e materiais das reuniões inclusive em 
tecnologia assistiva;

  XII - anotar o comparecimento dos Conselheiros, em livro próprio; 

  XIII - redigir a ata da reunião Plenária inclusive em tecnologia assistiva; 

  XIV - digitar e expedir a correspondência inclusive em tecnologia assis-
tiva a ser assinada pelo Presidente; 

  XV - manter a guarda de bens, livros, documentos e correspondências 
do Conselho; 

  XVI- zelar pelo bom funcionamento do Conselho;

  CAPÍTULO X
  DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS DA SOCIE-
DADE CIVIL

  Art. 53. O processo de escolha dos novos membros do Conselho Mu-
nicipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência será aberto pelo seu 
Presidente, com 60 (sessenta) dias de antecedência ao término do seu 
mandato, por meio de publicação de Resolução dispondo sobre o pro-
cesso eleitoral, e edital de convocação para a assembleia de eleição o 
qual indicará os critérios para eleição e reeleição, publicados no Diário 
Oficial do município, a fim de garantir ampla publicidade.

  Art. 54. No Edital constarão as normas para inscrição de candidatos 
que participarão do processo de escolha dos conselheiros não-governa-
mentais conforme este Regimento. Parágrafo único. Cada entidade da 
sociedade civil poderá inscrever, para o processo de escolha, somente 
um candidato e um suplente. 

  Art. 55. Dentro do prazo fixado no Edital de Convocação, as entidades 
da sociedade civil, nos termos deste Regimento, deverão apresentar 
seus candidatos a conselheiros, bem como todos os documentos exigi-
dos, sob pena de indeferimento da inscrição. 

  Art. 56. O pleno, na reunião ordinária ou extraordinária especialmente 
convocada para esse fim, antes da publicação da resolução e do edital 
que abrir o processo eleitoral, elegerá, por maioria simples, no mínimo 3 
(três) membros titulares do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência, provenientes da sociedade civil organizada, para com-
por a Comissão Eleitoral, sendo que o primeiro votado ocupará o cargo 
de Presidente, o segundo de Vice-Presidente e o terceiro de Auxiliar. 

  § 1º Não poderão ser escolhidos, para membros da Comissão Eleito-
ral, os representantes titulares do Conselho Municipal dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência que tenham a intenção de se recandidatar, caso 
lhes seja permitida a recondução, nos moldes do disposto no Artigo 3º, § 
5º, da Lei Municipal nº 6.404, de 2 de março de 2020. 

  § 2º Na ausência de representantes titulares do Conselho Municipal dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência, em condições de comporem a Co-
missão Eleitoral, poderão dela fazer parte os suplentes, observando-se, 
para fins de indicação, a regra constante do caput deste artigo. 

  § 3º O pleno, no mesmo ato em que escolher os membros da Comissão 
Eleitoral, dar-lhes-á a posse. 

  Art. 57. A Comissão Eleitoral do Conselho Municipal dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência terá como atribuição a organização e condução 
do processo de escolha da nova composição do Conselho, decidindo 
eventuais incidentes.

  Art. 58. No prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da publicação da 
resolução e edital de que trata este Regimento, deverá ser encaminhada, 
por escrito, convocação a cada uma das organizações de atendimento à 
pessoa com deficiência e, ainda, às pessoas físicas que representem in-
teresses das pessoas com deficiência, para que inscrevam, no máximo, 
2 (dois) de seus representantes para concorrerem à vaga de conselheiro 
do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (delega-
dos - candidatos), que poderão votar e serem votados.

  § 1º Os representantes mencionados no art. 10, deste Regimento, para 
poderem participar da eleição para concorrer a uma vaga do Conselho 
Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, deverão ser indica-
dos por entidades regularmente constituídas, com sede neste município 
há pelo menos 1 (um) ano, devidamente inscritas ou cadastradas nos 
órgãos competentes. 

  § 2º Os movimentos comunitários que lutam pelo segmento da pessoa 
com deficiência interessados em participar do pleito deverão estar se-
diados no município de Americana e, por meios próprios, indicar seus 
representantes para concorrer a uma vaga no Conselho. 

  § 3º Somente poderão concorrer à escolha dos representantes da so-
ciedade civil organizada os candidatos que preencherem, até o encerra-
mento das inscrições, os seguintes requisitos mínimos: 

  I - reconhecida idoneidade moral; 

  II - ter mais de 21 (vinte e um) anos de idade e ser civilmente capaz; 

  III - atuar nas questões da pessoa com deficiência, no município, há 
pelo menos 2 (dois) anos; 
  IV - estar no gozo dos direitos políticos. 

  Art. 59. O resultado da assembleia de escolha será lavrado em ata, na 
qual constarão os representantes da sociedade civil organizada eleitos, 
bem como os nomes das suas respectivas entidades. 

  Art. 60. O processo de escolha dos conselheiros da sociedade civil 
deverá, obrigatoriamente, estar concluído até o término do mandato da 
gestão em vigor. 

  Art. 61. O Presidente do CMDPD convocará com antecedência de no 
máximo 60 (sessenta) dias e no mínimo 30 (trinta) dias, antes do término 
do mandato dos Conselheiros, a eleição dos representantes da Socie-
dade Civil, a qual será conduzida pela Comissão Permanente Eleitoral e 
Política de Direitos da Pessoa com Deficiência.

  Capítulo VI
  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

  Art. 62. O presente Regimento Interno somente poderá ser alterado 
mediante proposta escrita de 1/3 (um terço) dos membros do Conselho, 
apresentada com antecedência de quinze dias, devendo a proposta ser 
aprovada, no mínimo, por 2/3 (dois terços) do colegiado.

  Art. 63. Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos em reu-
nião ordinária ou extraordinária, pela maioria absoluta dos conselheiros. 

  Art. 64. Este Regimento Interno, aprovado pelo colegiado, entra em 
vigor na data da publicação do respectivo decreto de aprovação. 

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 10 de novembro de 2022.

Publicado na mesma data na 
Secretaria de Administração

JOSÉ EDUARDO DA CRUZ 
RODRIGUES FLORES

SECRETÁRIO ADJUNTO DE 
ADMINISTRAÇÃO 

FRANCISCO ANTONIO 
SARDELLI 

PREFEITO MUNICIPAL

HUGO STEFANO TROLY
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

NEGÓCIOS JURÍDICOS
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DECRETO Nº 13.119, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2022.

  "Aprova o Regimento Interno da Comissão Permanente de Acessibili-
dade - CPA."

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

  Considerando o disposto no art. 62, V, da Lei Orgânica do Município, e;

  Considerando o que consta do ofício digital PMA nº 3.418/2022,

  D E C R E T A :

  Art. 1º Fica aprovado o Regimento Interno da Comissão Permanente de 
Acessibilidade - CPA, constante do Anexo ao presente decreto.

  Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário, especialmente os Decretos nº 11.439, 
de 11 de julho de 2016 e nº 12.085, de 20 de setembro de 2018.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 10 de novembro de 2022.

   Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.

      DECRETO Nº 13.119, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2022.

  REGIMENTO INTERNO DA COMISSÃO PERMANENTE DE ACESSI-
BILIDADE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

  CAPÍTULO I

 DA INSTITUIÇÃO E FINALIDADE

  Art. 1º A Comissão Permanente de Acessibilidade - CPA, instituída pela 
Lei Municipal nº 4.675 de 14 de Julho de 2008 e pelo Decreto Municipal 
nº 9.235 de 24 de outubro de 2011, subordinada à Secretaria Municipal 
de Planejamento - SEPLAN, é responsável pela elaboração de normas, 
fiscalização e controle da Acessibilidade Global de pessoas com defi-
ciência ou com mobilidade reduzida, às edificações, vias públicas, es-
paços, meios de comunicação, transportes, mobiliários e equipamentos 
urbanos, nos termos da lei citada acima e suas alterações posteriores.

  Parágrafo único. A CPA constitui um fórum permanente de discussões 
dos temas pertinentes ao universo da acessibilidade e deve se fazer 
presente em seminários e congressos, bem como, em todos os espaços 
de reflexões afins.

  CAPÍTULO II

  DA COMPOSIÇÃO

  Art. 2º A composição desta comissão obedecerá sempre ao caráter 
paritário, abrangendo igualmente o poder público e a sociedade civil, 
estruturada com membros em quantidade fixada pela Lei Municipal nº 
4.675 de 14 de julho de 2008 e suas alterações posteriores.

  Art. 3º Para o cumprimento do conjunto de diretrizes e princípios previs-
tos neste Regimento Interno, ficam constituídas as seguintes normas de 
organização e funcionamento:

  I - Cada órgão ou entidade representada na CPA indicará, além do 
representante titular, um suplente que o substituirá em suas ausências 
ou impedimentos, eventuais ou temporários, cabendo ao representante 
titular informar ao seu suplente a ocorrência de sua ausência ou impe-
dimento.

  II - Com 03 (três) faltas seguidas não justificadas, o titular poderá ser 
desligado da Comissão, a critério da CPA, e seu suplente convidado a 
ser o titular, cabendo ao setor representado indicar novo titular ou novo 
suplente, conforme seu pronunciamento.

  III - Quando ocorrer sucessivas faltas injustificadas do membro repre-
sentante na CPA, o órgão ou entidade a qual ele representa poderá ser 
notificado por escrito da ocorrência.

  IV - A Comissão poderá convidar entidades ou pessoas ligadas à sua 
temática de trabalho, desde que a indicação seja aprovada em reunião 
ordinária da mesma.

  V - A duração do mandato dos membros da CPA será de 04 (quatro) 
anos, permitido sua renovação por mais um período de 04 (quatro) anos.

  CAPITULO III

  DA ESTRUTURA

  Art. 4º A CPA contará com a seguinte estrutura:

  I - Plenário;

  II - Presidência;

  III - Vice-Presidência;

  IV - 1ª Secretaria Executiva;

  V - 2ª Secretaria Executiva.

  § 1º O Plenário será composto de todos os membros representantes da 
CPA e será o órgão deliberativo da Comissão.

  § 2º Dentre os membros titulares serão compostas chapas com candi-
datos à Presidência, à Vice-Presidência, à 1ª Secretaria Executiva e à 2ª 
Secretaria Executiva, que serão eleitas entre os representantes através 
do voto aberto para mandato de 04 (quatro) anos, respeitando a pro-
porcionalidade da composição paritária, devendo após o segundo ano 
do mandato, haver alternância dos membros através da ascensão da 
Vice-Presidência e a 2ª Secretaria Executiva, passando esses cargos a 
serem ocupados pelos até então titulares.

  § 3º As eleições para diretoria executiva deverão ocorrer no ano poste-
rior ao das eleições municipais.

  § 4º Ocorrendo o afastamento definitivo de um dos membros da Direto-
ria Executiva, deverá ocorrer nova eleição para preencher o cargo vago.

  Art. 5º À Presidência caberá:

  I - presidir as reuniões da CPA;

  II - coordenar o uso da palavra durante as reuniões;

  III - submeter à votação as matérias que devem ser decididas em Ple-
nário, intervindo na ordem dos trabalhos ou mesmo suspendendo seu 
desenvolvimento, se considerar necessário;

  IV - em caso de empate na votação das matérias, caberá ao presidente 
o voto de Minerva;

  V - assinar as resoluções da CPA;

  VI - encaminhar à Secretaria Municipal de Planejamento e/ou demais 
Secretarias e Entidades relatórios e indicações da CPA;

  VII - divulgar os projetos e resoluções da CPA;

  VIII - representar a CPA em solenidades e eventos;

  IX - fazer cumprir o regimento interno da CPA.

  Parágrafo único. O Presidente poderá delegar atribuições de sua com-
petência.

  Art. 6º À Vice-Presidência caberá substituir o presidente em sua au-
sência, bem como, comparecer às reuniões da CPA, assessorando o 
presidente em todos os seus atos com relação às atribuições elencadas 
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no art. 5º.

  Art. 7º À 1ª Secretaria Executiva caberá:

 I - convocar os membros da CPA informando dia, horário e local das 
reuniões;

 II - organizar e administrar as atividades desempenhadas nas reuniões;

  III - elaborar e encaminhar as atas das reuniões, eventuais relatórios e 
ofícios que se façam necessários;

  IV - providenciar a atualização de conhecimento dos membros quanto à 
acessibilidade, tanto em aspectos legais, como informativos;

  V - encaminhar consulta a demais órgãos e/ou entidades sobre assun-
tos pertinentes;

  VI - arquivar documentos da CPA, junto ao órgão ao qual ela está vin-
culada, seja em meios físicos ou meios digitais;

  VII - encaminhar toda a legislação pertinente aos novos membros re-
presentantes da comissão para ciência.

  Art. 8º À 2ª Secretaria Executiva caberá substituir a 1ª Secretaria Exe-
cutiva em sua ausência, bem como, comparecer às reuniões da CPA, 
assessorando a 1ª Secretaria Executiva em todos os seus atos com re-
lação às atribuições elencadas no art. 7º.

 CAPÍTULO IV

 DO FUNCIONAMENTO

  Art. 9º A CPA se reunirá mensalmente, em caráter ordinário, de acordo 
com o calendário anual a ser aprovado pela maioria simples de seus 
integrantes e se necessário convocará reuniões extraordinárias a qual-
quer momento através de seu presidente ou por 1/3 (um terço) de seus 
membros.

  § 1º O calendário anual contendo data, horário e local das reuniões 
ordinárias deverá ser apresentado pela Secretaria Executiva da CPA na 
primeira reunião anual para deliberação.

  § 2º As alterações no calendário anual deverão ser informadas com 
antecedência mínima de 15 (quinze) dias, devendo ser aprovadas em 
reunião.

  § 3º As reuniões ocorrerão preferencialmente de forma presencial, mas 
poderão se dar na forma virtual e híbrida, conforme critérios e adequa-
ção de cada momento.

  § 4º As pautas das reuniões ordinárias serão encaminhadas aos mem-
bros da comissão com antecedência mínima de 48 horas da reunião.

  Art. 10. Para deliberação da Comissão exige-se a presença mínima de 
1/3 dos Membros Efetivos.

  Parágrafo único. Caso o quórum mínimo não seja alcançado na primei-
ra convocação, após 15 minutos de reunião será feita a segunda con-
vocação e as deliberações serão aprovadas pela maioria dos membros 
presentes.

  Art. 11. As reuniões da CPA obedecerão aos seguintes procedimentos, 
nessa ordem:

  I - abertura da reunião e eventual apresentação de novo membro, con-
vidado ou pessoa interessada em assistir a mesma;

  II - leitura da ata da reunião anterior para providenciar correções neces-
sárias ou simples aprovação;

  III - apresentação das justificativas de ausências;

  IV - apresentação dos expedientes;

 V - apresentação da pauta;

 VI - deliberações e encaminhamentos;

 VII - palavra livre;

 VIII - convocação para a próxima reunião;

 IX - as reuniões ocorrerão às segundas quartas-feiras de cada mês, 
com início às 8:30h e término às 10:00h.

 Art. 12. As resoluções da CPA serão de conhecimento público.

  § 1º É obrigatória a confecção de atas das reuniões, devendo ser arqui-
vadas junto ao órgão ao qual ela está vinculada, seja em meios físicos 
ou meios digitais.

  § 2º O suporte administrativo necessário para a organização, estrutura 
e funcionamento da Comissão, poderá ser desenvolvido junto ao órgão 
ao qual a CPA está vinculada.

  Art. 13. O Presidente da CPA solicitará à Secretaria Executiva o envio 
anual do relatório de atividades desenvolvidas pela Comissão para o 
Secretário Municipal do órgão ao qual a CPA está vinculada.

  Art. 14. Quando se fizer necessário, poderão ser criadas Comissões in-
ternas de caráter provisório, para tratar de assuntos específicos e serão 
organizadas de acordo com a necessidade da Comissão.

 CAPÍTULO V

 DAS COMPETÊNCIAS

  Art. 15. São atribuições da CPA as constantes da Lei Municipal nº 4.675, 
de 14 de julho de 2008, e suas alterações posteriores.

 CAPÍTULO VI

 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

  Art. 16. Este Regimento Interno poderá ser alterado parcial ou totalmen-
te por proposta expressa de qualquer membro da CPA e encaminhado 
por escrito ao Presidente para apreciação e deliberação.

  § 1º As alterações regimentais deliberadas, serão levadas à reunião 
extraordinária, convocada para este fim com antecedência de no mínimo 
5 (cinco) dias úteis da data de sua realização, sendo aprovadas pela 
maioria simples de seus membros titulares, devendo ser observada a 
tolerância para o início da reunião de 10 minutos.

  § 2º O presente Regimento Interno e suas eventuais alterações apro-
vadas, serão encaminhados ao Poder Executivo Municipal para a sua 
formalização legal.

  Art. 17. As decisões sobre interpretação do presente Regimento, bem 
como sobre casos omissos serão registradas em ata, passando a cons-
tituir precedentes os quais deverão ser observados.

  Parágrafo único. Os casos omissos, não previstos neste Regimento 
Interno, serão resolvidos pelo Plenário da CPA, por maioria simples.

  Art. 18. Este Regimento entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 10 de novembro de 2022.

Publicado na mesma data na 
Secretaria de Administração

JOSÉ EDUARDO DA CRUZ 
RODRIGUES FLORES

SECRETÁRIO ADJUNTO DE 
ADMINISTRAÇÃO 

FRANCISCO ANTONIO 
SARDELLI 

PREFEITO MUNICIPAL

HUGO STEFANO TROLY
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

NEGÓCIOS JURÍDICOS
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EDITAL DE CONTRATO DE TRABALHO

  A Prefeitura Municipal de Americana torna pública(s) a(s) 
celebração(ções) do(s) contrato(s) de trabalho temporário abaixo 
relacionado(s):

  ALINE MICHELLE CHIARATO, PROF EDUCACAO BASICA 1 - E.I. 
SUBSTITUTO, Lei 5733/15 - Temporário - Processo Seletivo, Term. Con-
tr.: 02/10/2023, prorrogável por igual período a conveniência da admi-
nistração, R$22,40, dot: 09.04.05.3190, SECRETARIA DE EDUCACAO, 
prot.: 3392/2022, adm.: 03/10/2022, Justificativa: por aumento do quadro 
de servidores;
  ANA LUIZA RIBEIRO GUIMARAES DOS SANTOS, PROFESSOR DE 
CRECHE SUBSTITUTO, Lei 5733/15 - Temporário - Processo Seletivo, 
Term. Contr.: 02/10/2023, prorrogável por igual período a conveniência 
da administração, R$19,23, dot: 09.04.03.3190, SECRETARIA DE EDU-
CACAO, prot.: 3392/2022, adm.: 03/10/2022, Justificativa: por aumento 
do quadro de servidores;
  ERIKA APARECIDA GOMES PERRONE, PROF EDUCACAO BASICA 
1 - E.I. SUBSTITUTO, Lei 5733/15 - Temporário - Processo Seletivo, 
Term. Contr.: 02/10/2023, prorrogável por igual período a conveniência 
da administração, R$22,40, dot: 09.04.05.3190, SECRETARIA DE EDU-
CACAO, prot.: 3392/2022, adm.: 03/10/2022, Justificativa: por aumento 
do quadro de servidores;
  MARIA APARECIDA LOBO DE CARVALHO, PROFESSOR DE CRE-
CHE SUBSTITUTO, Lei 5733/15 - Temporário - Processo Seletivo, Term. 
Contr.: 02/10/2023, prorrogável por igual período a conveniência da 
administração, R$19,23, dot: 09.04.03.3190, SECRETARIA DE EDU-
CACAO, prot.: 3392/2022, adm.: 03/10/2022, Justificativa: desligado do 
serviço público;
  NATHALIA MALDONADO DA SILVA, PROFESSOR DE CRECHE 
SUBSTITUTO, Lei 5733/15 - Temporário - Processo Seletivo, Term. Con-
tr.: 02/10/2023, prorrogável por igual período a conveniência da admi-
nistração, R$19,23, dot: 09.04.03.3190, SECRETARIA DE EDUCACAO, 
prot.: 3392/2022, adm.: 03/10/2022, Justificativa: desligado do serviço 
público;
  RAQUEL DE OLIVEIRA SOUSA, PROFESSOR DE CRECHE SUBS-
TITUTO, Lei 5733/15 - Temporário - Processo Seletivo, Term. Contr.: 
02/10/2023, prorrogável por igual período a conveniência da administra-
ção, R$19,23, dot: 09.04.03.3190, SECRETARIA DE EDUCACAO, prot.: 
3392/2022, adm.: 03/10/2022, Justificativa: desligado do serviço público;
  RAQUEL DE PAULA DIAZ, PROFESSOR DE CRECHE SUBSTITUTO, 
Lei 5733/15 - Temporário - Processo Seletivo, Term. Contr.: 02/10/2023, 
prorrogável por igual período a conveniência da administração, R$19,23, 
dot: 09.04.03.3190, SECRETARIA DE EDUCACAO, prot.: 3392/2022, 
adm.: 03/10/2022, Justificativa: por aumento do quadro de servidores;
  SANDRA CRISTALIA TENORIO DE LIMA, PROFESSOR DE CRECHE 
SUBSTITUTO, Lei 5733/15 - Temporário - Processo Seletivo, Term. Con-
tr.: 02/10/2023, prorrogável por igual período a conveniência da admi-
nistração, R$19,23, dot: 09.04.03.3190, SECRETARIA DE EDUCACAO, 
prot.: 3392/2022, adm.: 03/10/2022, Justificativa: por aumento do quadro 
de servidores;

  Eu, SONIA DOS SANTOS INACIO, matricula nº 12.611, elaborei o pre-
sente edital. 
  Eu, JOSE EDUARDO DA CRUZ RODRIGUES FLORES, Secretário 
Municipal de Administração, autorizei a publicação oficial. Americana, 17 
de Novembro de 2.022.
 

DECRETO Nº 13.123, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2022.

  "Que revoga o Decreto nº 12.741, de 14 de julho de 2021."

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

  Considerando o que consta do protocolo digital PMA n° 105.188/2022,

  D E C R E T A :

  Art. 1° Fica revogada a permissão de uso de área pública outorgada 
através do Decreto nº 12.741, de 14 de julho de 2021, à Ester Cristina 
Machado dos Santos.

  Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.

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

Publicado na mesma data na 
Secretaria de Administração

JOSÉ EDUARDO DA CRUZ 
RODRIGUES FLORES

SECRETÁRIO ADJUNTO DE 
ADMINISTRAÇÃO 

FRANCISCO ANTONIO 
SARDELLI 

PREFEITO MUNICIPAL

HUGO STEFANO TROLY
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

NEGÓCIOS JURÍDICOS

 

DECRETO Nº 13.124, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2022.

  "Que outorga permissão de uso de área pública à empresa Atacadão 
S.A., e dá outras providências."

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

  Considerando o disposto nos artigos 62, inciso VI, e 82, § 4º, da Lei 
Orgânica do Município de Americana;

  Considerando o que dispõe a Lei nº 4.299, de 04 de janeiro de 2006, e;

  Por final, considerando o que consta do protocolo digital PMA n° 
113.627/2022;

  D E C R E T A :

  Art. 1º Fica outorgada à empresa Atacadão S.A., inscrita no CNPJ sob 
o nº 75.315.333/0333-84 e no Cadastro de Atividades do Município sob o 
nº 115.306, com endereço estabelecido na São Gabriel, nº 2.451, Bairro 
São Vito, nesta cidade, permissão de uso de área pública, abaixo iden-
tificada:

  Proprietário: Prefeitura Municipal de Americana.

  Local: Rua Santa Joana D'arc - Bairro São Vito - Americana/SP.

  Cadastro: 18.0044.0109.0000.

  Descrição: "Inicia-se num ponto localizado no alinhamento da faixa de 
Alta Tensão e segue em reta pelo referido alinhamento numa distância 
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de 47,40m (quarenta e sete metros e quarenta centímetros); deste defle-
te à direita e segue em reta divisando com faixa de alargamento da Rua 
Santa Joana d'Arc numa distância de 46,73m (quarenta e seis metros e 
setenta e três centímetros); deste deflete à direita e segue em reta divi-
sando com área remanescente numa distância de 7,92m (sete metros 
e noventa e dois centímetros) até o ponto inicial perfazendo uma área 
superficial de 185,02m² (cento e oitenta e cinco metros quadrados e dois 
centímetros quadrados)."

  Parágrafo único. A área objeto da permissão de uso outorgada por este 
Decreto deverá ser utilizada pela permissionária, exclusivamente, para 
a entrada e saída de caminhões (acesso as docas do estabelecimento 
comercial), ficando vedado dar outra destinação à área ora outorgada 
sob pena de revogação da permissão.

  Art. 2º Pela utilização do imóvel público, a permissionária pagará à 
Prefeitura Municipal, na Unidade de Arrecadação ou na rede bancária 
(guias, carnês ou boletos com código de barras), a importância mensal 
de R$214,47 (duzentos e quatorze reais e quarenta e sete centavos), 
fixado pela Comissão de Avaliação, até o dia 25 (vinte e cinco) do mês 
subsequente ao de referência.
  Parágrafo único. O preço público decorrente da permissão de uso de 
que trata este Decreto será: 

  I - reajustado de acordo com a legislação municipal vigente;

  II - devido até a data de revogação deste diploma, ou até a data da inte-
gral desocupação do bem, caso, por qualquer motivo, esta ocorra após 
a edição do referido ato revocatório;

  Art. 3º Sem prejuízo da exigibilidade do preço público previsto no art. 
2º deste Decreto, a Prefeitura Municipal poderá lançar eventuais tributos 
incidentes sobre o imóvel e sobre a atividade ali desenvolvida, ficando 
a permissionária responsável, também, pelo pagamento das tarifas ou 
taxas devidas ao DAE - Departamento de Água e Esgoto e à Companhia 
Paulista de Força e Luz - CPFL - Energia, decorrentes da utilização de 
seus respectivos serviços.

  Art. 4º Fica assegurado à Municipalidade o acesso permanente a faixa 
objeto da permissão, podendo o serviente usá-la com as limitações dita-
das pelo Poder Público Municipal, ficando proibida a construção de edi-
ficações de qualquer espécie, bem como o plantio de árvores de grande 
porte e vegetação permanente.

  Art. 5º Durante a vigência da presente permissão de uso, a permissio-
nária deverá observar e cumprir, sob pena de revogação, as seguintes 
condições:

  I - manter o bem público em boas condições de conservação e uso, 
executando as reformas e construções que se fizerem necessárias, sem 
que delas resulte qualquer direito à indenização ou retenção;

  II - conservar o bem público e suas adjacências em boas condições de 
limpeza e livre de lixo, detritos e entulhos;

  III - atender às exigências dos Poderes Públicos; 

  IV - não ceder, transferir, emprestar, arrendar, locar ou estabelecer par-
ceria, a qualquer título, total ou parcialmente, sobre o objeto da permis-

são de uso, sem autorização prévia e expressa do Poder Executivo; 

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

  VI - apresentar à Municipalidade, quando exigido, os comprovantes de 
pagamento dos preços públicos decorrentes da permissão de uso e dos 
tributos incidentes sobre o imóvel ou a atividade ali desenvolvida, bem 
como das tarifas de água, esgoto e de energia elétrica;

  VII - pagar pontualmente o preço público decorrente da permissão, 
podendo, a exclusivo critério do Poder Executivo, ser tolerado atraso 
máximo de 2 (dois) meses consecutivos, caso em que a permissionária 
não poderá se valer desta tolerância por mais de uma vez a cada ano 
do calendário civil;

  VIII - manter os dados cadastrais regularmente atualizados, junto ao 
Cadastro de Atividades da Prefeitura Municipal;

  IX - cumprir todas as demais determinações legais e regulamentares 
vigentes.

  Art. 6º Caberá exclusivamente à permissionária suportar os danos pes-
soais ou patrimoniais decorrentes de caso fortuito ou de força maior, 
bem como decorrentes da ação de terceiros contra as edificações, me-
lhoramentos e demais benfeitorias a serem instaladas no imóvel objeto 
desta permissão.

  Art. 7º. Toda e qualquer benfeitoria que vier a ser introduzida no bem pú-
blico objeto da permissão de uso a ele ficará incorporada, não gerando a 
permissionária qualquer direito de indenização ou retenção.

  Art. 8º Além de se submeter ao poder de polícia de todos os órgãos da 
Prefeitura Municipal, a permissionária será especialmente orientada e 
fiscalizada pelas unidades de Transportes e Sistema Viário e de Serviços 
Urbanos, da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, cujos subsecretá-
rios deverão encaminhar relatório semestral ao GP - Gabinete do Prefei-
to, atestando que estão sendo fielmente cumpridas todas as exigências 
e obrigações estabelecidas no presente decreto e na legislação aplicá-
vel, sob pena de revogação da permissão.

  Art. 9º A permissão de uso de que trata este Decreto é outorgada a título 
precário e por prazo indeterminado, podendo ser revogada a qualquer 
tempo, a exclusivo critério da Administração Pública Municipal.

  Art. 10. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.

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

Publicado na mesma data na 
Secretaria de Administração

JOSÉ EDUARDO DA CRUZ 
RODRIGUES FLORES

SECRETÁRIO ADJUNTO DE 
ADMINISTRAÇÃO 

FRANCISCO ANTONIO 
SARDELLI 

PREFEITO MUNICIPAL

HUGO STEFANO TROLY
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

NEGÓCIOS JURÍDICOS
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LEI Nº 6.694, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2022.

  Autor do Projeto de Lei C. M. nº 118/2022 - Poder Executivo - Francisco 
Antonio Sardelli. 

  "Altera a Lei nº 6.571, de 10 de novembro de 2021, que "Institui Regi-
me de Previdência Complementar para os servidores públicos titulares 
de cargo efetivo do Município de Americana, fixa o limite máximo para 
a concessão de aposentadorias e pensões de que trata o artigo 40 da 
Constituição Federal, e dá outras providências."."

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 O artigo 3º da Lei nº 6.571, de 10 de novembro de 2021, passa 
a vigorar com a seguinte redação:

  "Art. 3º Aplica-se o limite máximo estabelecido para os benefícios do 
Regime Geral de Previdência Social - RGPS às aposentadorias e pen-
sões a serem concedidas pelo Regime Próprio de Previdência Social do 
Município de Americana - RPPS, conforme o previsto no artigo 40 da 
Constituição da República Federativa do Brasil e observado o disposto 
na legislação municipal, aos servidores efetivos de que trata o artigo 1º 
desta Lei, que:

  I - ingressarem no serviço público municipal a partir da data de publica-
ção da autorização, pelo órgão fiscalizador de que trata a Lei Comple-
mentar Federal nº 109, de 29 de maio de 2001, do convênio de adesão 
do patrocinador ao plano de benefícios previdenciário administrado pela 
entidade fechada de previdência complementar;

  II - tenham ingressado no serviço público municipal até o dia anterior à 
data a que se refere o inciso I, e que exerçam a opção prevista no § 16 
do artigo 40 da Constituição da República Federativa do Brasil.

  § 1º O prazo para a opção de que trata o inciso II do caput deste artigo 
será de 1 (um) ano, contado da autorização referida no inciso I, prorro-
gável por igual período, mediante decreto do chefe do Poder Executivo.

  § 2º Os servidores efetivos que ingressarem no serviço público munici-
pal a partir do início de vigência do regime de previdência complementar 
de que trata esta Lei, com remuneração superior ao limite máximo es-
tabelecido para os benefícios do RGPS, serão automaticamente inscri-
tos no respectivo Plano de Previdência Complementar, desde a data de 
posse no cargo efetivo.

  § 3º Fica assegurado aos servidores municipais inscritos no RPC o 
direito de, a qualquer tempo, requerer o cancelamento da sua inscrição, 
nos termos do regulamento do plano de benefícios.

  § 4º Nos casos do § 3º deste artigo, o cancelamento da adesão não 
implica alteração das regras para a concessão de aposentadorias e pen-
sões.

  § 5º Na hipótese de o cancelamento ser requerido em até 90 (noventa) 
dias, contados da data da inscrição automática de que trata o § 2º deste 
artigo, fica assegurado ao servidor o direito à restituição integral das 
contribuições vertidas para o Plano de Previdência Complementar, atua-
lizadas monetariamente, em até 60 (sessenta) dias, contados do pedido 
de cancelamento. Neste caso, o valor das contribuições aportadas pelo 
patrocinador serão devolvidas à respectiva fonte pagadora, com atuali-
zação monetária, no mesmo prazo.

  § 6º A opção a que se refere o inciso II deste artigo implica plena ade-

são às regras do novo regime previdenciário, introduzidas pela Emenda 
Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, bem como renúncia 
irrevogável e irretratável aos direitos decorrentes das regras previden-
ciárias anteriores, não sendo devida pelo Poder Executivo, suas autar-
quias e fundações, bem como pelo Poder Legislativo Municipal, qual-
quer contrapartida ou indenização referente ao valor dos descontos já 
efetuados sobre base de contribuição acima do limite previsto no caput 
deste artigo.

  § 7º Fica assegurado aos servidores em efetivo exercício que, em razão 
de modificações decorrentes de lei, tais como, revisão, reajuste, reen-
quadramento ou evolução na carreira, passarem a receber vencimentos 
em valor superior ao limite máximo estabelecido para os benefícios pa-
gos pelo RGPS, o direito de requerer inscrição no Plano de Previdência 
Complementar, no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias contados do 
evento que deu causa à elevação, observado, quando for o caso, o dis-
posto no § 6º deste artigo."

  Art. 2º Ficam acrescidos à Lei nº 6.571, de 2021 os artigos 8º-A e 8º-B, 
com a seguinte redação:

  "Art. 8º-A. O servidor titular de cargo efetivo com remuneração superior 
ao teto de benefícios pagos pelo RGPS, na data de início de vigência do 
regime de previdência complementar, que não tenha exercido a opção 
a que se refere o inciso II do artigo 3º desta Lei, e que venha, posterior-
mente, ingressar em novo cargo de provimento efetivo não acumulável, 
em razão de aprovação em concurso público, sem que ocorra descon-
tinuidade de vínculo com o Município, só será submetido às regras do 
regime de previdência complementar e à limitação de benefícios me-
diante opção expressa, que deverá ser exercida no ato da posse no 
novo cargo."

  "Art. 8º-B. Lei específica, de iniciativa do chefe do Poder Executivo, 
definirá, em favor dos servidores referidos no inciso II do artigo 3º desta 
Lei, um aporte financeiro destinado às respectivas reservas previden-
ciárias individuais no Regime de Previdência Complementar, a ser cal-
culado com base no valor das contribuições incidentes sobre a parcela 
da remuneração superior ao teto de benefícios do RGPS, recolhidas ao 
AMERIPREV no período anterior à adesão.

  § 1º O aporte financeiro de que trata o caput deste artigo será compos-
to por recursos financeiros do fundo previdenciário do RPPS do Municí-
pio de Americana, desde que mantido o equilíbrio atuarial.

  § 2º Havendo previsão de desequilíbrio atuarial do fundo previdenciá-
rio, em razão do aporte financeiro de que trata este artigo, os recursos 
necessários à sua composição serão custeados pelos orçamentos dos 
respectivos entes patronais.

  § 3º A Lei de que trata este artigo deverá estar em vigor antes de decor-
rido o prazo estabelecido no § 1º do artigo 3º desta Lei."

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

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

   Ref. Prot. Digital PMA nº 114.514/2022.

Publicado na mesma data na 
Secretaria de Administração

JOSÉ EDUARDO DA CRUZ 
RODRIGUES FLORES

SECRETÁRIO ADJUNTO DE 
ADMINISTRAÇÃO 

FRANCISCO ANTONIO 
SARDELLI 

PREFEITO MUNICIPAL

HUGO STEFANO TROLY
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

NEGÓCIOS JURÍDICOS
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LICITAÇÕES

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO
  A Prefeitura Municipal de Americana torna público que a Comissão de 
Licitações julgou a licitação abaixo, proferindo a seguinte classificação:

.CONVITE N.º 014/2022. 

Processo n.º 9.849/2022.

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA 
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA VIRGÍNIA FAÉ, COM FORNECIMENTO 
DE MATERIAL, MÃO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS" 
EMPRESA CLASSIFICADA: "RSPLAN ENGENHARIA LTDA" - VA-
LOR GLOBAL R$ 237.093,44. 
  Na forma do Capítulo V da Lei Federal n.º 8.666/93, fica concedido o 
prazo legal para a interposição de recursos administrativos, a contar do 
dia útil imediatamente seguinte ao da presente publicação. Na inocorrên-
cia de recursos, o processo seguirá para homologação do Sr. Secretário 
e adjudicação de seu objeto ao vencedor.

  Eu, Tássia Helena Modenesi Tavares, matrícula 14.676, conferi o pre-
sente. Eu, José Eduardo da Cruz Rodrigues Flores, Secretário Adjunto 
de Administração, autorizei a publicação oficial. Americana, 18 de No-
vembro de 2022.
 

LEI Nº 6.693, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2022.

  Autor do Projeto de Lei C. M. nº 104/2022 - Poder Executivo - Francisco 
Antonio Sardelli. 

  "Altera a Lei nº 6.274, de 11 de fevereiro de 2019, que "Dispõe sobre a 
concessão de incentivos financeiros destinados à execução de projetos 
culturais, estabelece a reestruturação do Conselho Municipal de Cultura 
e do Fundo de Assistência à Cultura, nos termos que especifica, e dá 
outras providências."."

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 Os artigos 1º, 6º, 8º, 9º, 19, 25, 26 e 29, da Lei nº 6.274, de 11 de 
fevereiro de 2019, passam a vigorar com a seguinte redação:

  "Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a concessão de incentivos financeiros 
destinados à execução de projetos culturais e estabelece a reestrutura-
ção do Conselho Municipal de Cultura e do Fundo Municipal de Assis-
tência à Cultura.

  .................................................................................................................
..............................................

  Art. 6º Os projetos a serem apresentados deverão observar as normas 
e requisitos estabelecidos no edital, devendo deles constar o nome e 
brasão do Município de Americana; as logomarcas da Secretaria de Cul-
tura e Turismo e do Conselho Municipal de Cultura, com os seguintes 
dizeres: Projeto financiado com recursos do Fundo Municipal de Assis-
tência à Cultura, conforme Lei nº 6.274, de 11 de fevereiro de 2019.

  .................................................................................................................
..............................................

  Art. 8º A análise, seleção e julgamento dos projetos serão realizados 
pelo Conselho Municipal de Cultura, ou por comissão contratada com 
recursos do Fundo Municipal de Assistência à Cultura, com a anuência 
do Conselho Municipal de Cultura e da Secretaria Municipal de Cultura, 
para a análise específica de um determinado edital.

  Art. 9º Os materiais de divulgação, lançamento e produção de projetos 
financiados com recursos do Fundo Municipal de Assistência à Cultura 
deverão veicular o brasão do Município de Americana e os dizeres men-
cionados no art. 6 º desta Lei, em letras legíveis.

  .................................................................................................................
..............................................

  Art. 19. Os membros do Conselho exercerão o mandato por 24 (vinte 
e quatro) meses, podendo ser reconduzidos por mais 12 (doze) meses.

  .................................................................................................................
..............................................

  Art. 25. Os recursos oriundos da arrecadação de preços públicos, in-
gressos e multas previstos nos incisos I a VI do art. 23 desta Lei, deverão 
ser destinados, na proporção de até 50% (cinquenta por cento), à ma-
nutenção dos espaços públicos ou equipamentos geradores da receita, 
cabendo à Secretaria de Cultura e Turismo informar e fornecer prestação 
de contas ao Conselho Municipal de Cultura.

  Art. 26. Fica vedado o repasse de recursos financeiros do Fundo Muni-
cipal de Assistência à Cultura ao desenvolvimento de projetos por quais-
quer dos membros do Conselho Municipal de Cultura, no exercício de 
seus mandatos.

  .................................................................................................................
..............................................

  Art. 29. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por 
conta de dotação orçamentária própria, suplementada se necessário, 
ficando o Poder Executivo autorizado a proceder aos remanejamentos 
indispensáveis à sua execução."

  Art. 2º Os artigos 4º, 5º, 16, 17, 18, 23 e 24, da Lei nº 6.274, de 2019, 
passam a vigorar com as seguintes alterações:

  "Art. 4º ...................................................................................................
....................:

  I - ...........................................................................................................
.....................;

  II - pessoas jurídicas que estiverem estabelecidas e regularmente ins-
critas no Cadastro de Atividade do Município de Americana há, no míni-
mo, 4 (quatro) anos, com atuação voltada, exclusivamente, para a área 
cultural, desde que haja, nos respectivos estatutos, vedação expressa 
quanto à obtenção de lucros e distribuição de dividendos."

  "Art. 5º ...................................................................................................
.....................:

  I - ...........................................................................................................
......................;
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  II - membros do Conselho Municipal de Cultura, titulares e suplentes, 
durante o exercício do mandato, tendo como base a publicação do de-
creto de nomeação e posse;

  III - pessoas que tenham relação de parentesco, consanguíneo ou por 
afinidade, bem como que vivam em união estável com servidores lota-
dos na Secretaria de Cultura e Turismo ou com membros do Conselho 
Municipal de Cultura;

  IV - pessoas que se omitiram a prestar contas de recursos recebidos 
do Fundo Municipal de Assistência à Cultura, ou cuja prestação tenha 
sido julgada irregular ou rejeitada; ou que tenha débitos fiscais com o 
Município de Americana;

  V - pessoas que tenham sido punidas na forma do disposto no inciso IV 
do artigo 14 desta Lei."

  .................................................................................................................
..............................................

  "Art. 16. .................................................................................................
.....................:

  I - ...........................................................................................................
.....................;

  II - ..........................................................................................................
....................;

  III - deliberar sobre projetos culturais a serem financiados pelo Fun-
do Municipal de Assistência à Cultura, encaminhando à Secretaria de 
Cultura e Turismo os projetos aprovados, com a planilha de custos e 
cronograma de liberação de recursos;

  IV - .........................................................................................................
....................;

  V - ..........................................................................................................
.....................;

  VI - .........................................................................................................
.....................;

  VII - ........................................................................................................
...................."

  "Art. 17. .................................................................................................
...................:

  I - ...........................................................................................................
......................;

  II - ..........................................................................................................
.....................;

  III - cultura popular brasileira, afro-brasileira e artesanato;

  IV - .........................................................................................................
.....................;

  V - ..........................................................................................................
.....................;

  VI - fotografia, cinema, vídeo e mídia eletrônica;

  VII - ........................................................................................................
.....................

  Parágrafo único. ....................................................................................
...................."

  .................................................................................................................
..............................................

  "Art. 18. O Conselho Municipal de Cultura será composto por 14 (qua-
torze) membros titulares e respectivos suplentes, indicados pelos se-
guintes órgãos ou segmentos:

  I - ...........................................................................................................
......................;

  II - ..........................................................................................................
.....................;

  III - .........................................................................................................
.....................;

  IV - .........................................................................................................
....................;

  V - 1 (um) representante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico;

  VI - .........................................................................................................
....................;

  VII - ........................................................................................................
....................;

  VIII - .......................................................................................................
....................;

  IX - 1 (um) representante da câmara setorial de cultura popular brasilei-
ra, afro-brasileira e artesanato;

  X - ..........................................................................................................
.....................;

  XI - .........................................................................................................
.....................;

  XII - 1 (um) representante da câmara setorial de fotografia, cinema, 
vídeo e mídia eletrônica;

  XIII - .......................................................................................................
.....................

  § 1º ........................................................................................................
.......................

  § 2º ........................................................................................................
......................

  §3º...........................................................................................................
...............................
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  § 4º O COMCULT deve promover a inclusão e acolher toda e qualquer 
diversidade, recriminando preconceito de origem, raça, etnia, gênero, 
cor, idade, religião e quaisquer outras formas de discriminação."

  .................................................................................................................
..............................................

  "Art. 23. O Fundo Municipal de Assistência à Cultura fica vinculado à 
Secretaria de Cultura e Turismo, sendo constituído de recursos oriundos:

  I - ...........................................................................................................
......................;

  II - ..........................................................................................................
.....................;

  III - .........................................................................................................
.....................;

  IV - .........................................................................................................
.....................;

  V - ..........................................................................................................
.....................;

  VI - .........................................................................................................
.....................;

  VII - ........................................................................................................
....................;

  VIII - .......................................................................................................
....................;

  IX - .........................................................................................................
....................;

  X - ..........................................................................................................
.....................;

  XI - repasses de recursos públicos municipais, estaduais e federais;

  XII - patrocínio de projetos e eventos de cunho cultural;

  XIII - de outras verbas, que lhe sejam destinadas por lei."

  "Art. 24. Os recursos do Fundo Municipal de Assistência à Cultura serão 
destinados às seguintes finalidades:

  I-..............................................................................................................
..................................;

  II -............................................................................................................
....................;

  III - .........................................................................................................
....................;

  IV - .........................................................................................................
....................;

  V - ..........................................................................................................
....................;

  VI - .........................................................................................................
.....................;

  VII - ........................................................................................................
...................;

  VIII - contratar serviços profissionais para capacitação dos artistas na 
elaboração de projetos, quando da abertura de editais com recursos do 
Fundo Municipal de Assistência à Cultura;

  IX - .........................................................................................................
..................."

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

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

   Ref. Prot. Digital PMA nº 114.511/2022.

Publicado na mesma data na 
Secretaria de Administração

JOSÉ EDUARDO DA CRUZ 
RODRIGUES FLORES

SECRETÁRIO ADJUNTO DE 
ADMINISTRAÇÃO 

FRANCISCO ANTONIO 
SARDELLI 

PREFEITO MUNICIPAL

HUGO STEFANO TROLY
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

NEGÓCIOS JURÍDICOS

 

LICITAÇÕES

EDITAL DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

n PREGÃO PRESENCIAL N.º 064/2022. 

Processo n.º 9.712/2022.

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO 
DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE PESSOAL (RH, FOLHA DE 
PAGAMENTO E SST)".
  A Prefeitura Municipal de Americana torna público que, conforme de-
terminação da Secretaria requisitante, fica REVOGADO o presente cer-
tame licitatório.

EDITAL DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

n PREGÃO PRESENCIAL N.º 033/2022. 

Processo n.º 4.507/2022.

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, FOG, DESRATIZAÇÃO, DES-
CORPIONIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, MANEJO/AFASTAMENTO 
DE ABELHAS E INSTALAÇÃO DE RALOS PROTETORES CONTRA 
INSETOS, NAS UNIDADES ESCOLARES, PRÉDIOS ADMINISTRATI-
VOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS"
  A Prefeitura Municipal de Americana torna público que, considerando 
as adequações que se fazem necessárias, fica SUSPENSA a presente 
licitação para readequação do Edital.
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EDITAL DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO

n CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2022 - TÉCNICA E PREÇO

Processo nº 8.906/2021.

OBJETO: "AQUISIÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ENSINO, 
CONTEMPLANDO MATERIAIS DIDÁTICOS IMPRESSOS E ARQUI-
VO DIGITAL PARA ESTUDANTES E PROFESSORES, FORMAÇÃO 
CONTINUADA, MONITORAMENTO, FERRAMENTA DIGITAL (POR-
TAL EDUCACIONAL E APLICATIVO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS) 
E PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM E INSTITUCIO-
NAL"
  A Prefeitura Municipal de Americana torna público que a Comissão de 
Licitações julgou a licitação abaixo, classificando a empresa "SOLU-
ÇÕES MODERNA EDITORA E SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA" 
pelo VALOR GLOBAL de R$ 2.748.000,00 e Nota Final obtida de7.340 
Pontos.
  Na forma do Capítulo V da Lei Federal n.º 8.666/93, fica concedido o 
prazo legal para a interposição de recursos administrativos, a contar do 
dia útil imediatamente seguinte ao da presente publicação. 

EDITAL DE JULGAMENTO DE RECURSO

n PREGÃO PRESENCIAL N.º 050/2022. 

Processo n.º 5.201/2022.

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O MANEJO DAS 
ÁREAS VERDES MUNICIPAIS, INCLUINDO TRATAMENTO DE RESÍ-
DUOS GERADOS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO 
IX"
  A Prefeitura Municipal de Americana torna público que foi NEGADO O 
PROVIMENTO ao recurso interposto pela empresa "ENGEMAIA & CIA 
LTDA", conforme motivos constantes nos autos.

EDITAL HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

n PREGÃO PRESENCIAL N.º 050/2022. 

Processo n.º 5.201/2022.

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O MANEJO DAS 
ÁREAS VERDES MUNICIPAIS, INCLUINDO TRATAMENTO DE RESÍ-
DUOS GERADOS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO 
IX"
  A Prefeitura Municipal de Americana torna público que foi HOMOLOGA-
DO e ADJUDICADO o Pregão Presencial nº 050/2022 para a seguinte 
empresa:
MB ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA - VALOR GLOBAL R$ 
9.945.000,00.

EDITAL DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

n PREGÃO ELETRÔNICO Nº 151/2022. 

 Processo nº 11.345/2022.

OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CARNES, 
FRANGO E PEIXES PARA ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO PAR-
QUE ECOLÓGICO MUNICIPAL".
  Abertura das Propostas: 02 de Dezembro de 2022, a partir das 08h00 
horas.
  Início da sessão de disputa de preços: 02 de Dezembro de 2022, a 
partir das 08h30 horas.
  O Edital estará à disposição dos interessados na Unidade de Supri-
mentos, sito a Av. Brasil, nº 85, 1º andar, no horário das 09h00 às 16h00 
horas, no site www.americana.sp.gov.br, ou www.bbmnetlicitacoes.com.
br, a partir de 22 de Novembro de 2022.

EDITAL DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

n PREGÃO PRESENCIAL N.º 071/2022. 

Processo n.º 12.185/2022.

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO 
DE CESTAS DE NATAL AOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO 
MUNICIPAL DIRETA, GAMA, DAE, AMERIPREV E FUSAME"
  Data e horário limite para credenciamento, apresentação de propostas 

e documentos: 01 de Dezembro de 2022, às 09h00, no Auditório "Villa 

Americana", no Paço Municipal, sito a Av. Brasil, nº 85, 1º andar.

Início da sessão de disputa de preços: 01 de Dezembro de 2022, às 
09h00.
  O Edital estará à disposição dos interessados na Unidade de Supri-

mentos, sito a Av. Brasil, nº 85, 1º andar, no horário das 09h00 às 16h00 

horas, ou no site www.americana.sp.gov.br, a partir de 21 de Novembro 
de 2022.

EDITAL DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

n PREGÃO PRESENCIAL N.º 072/2022. 

Processo n.º 7.144/2022.

OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO, GRADIL METÁLICO, FECHAMENTO 
METÁLICO E BARRICADA DE CONTENÇÃO PARA EVENTOS DAS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS"
  Data e horário limite para credenciamento, apresentação de propostas 

e documentos: 05 de Dezembro de 2022, às 09h00, no Auditório "Villa 

Americana", no Paço Municipal, sito a Av. Brasil, nº 85, 1º andar.

Início da sessão de disputa de preços: 05 de Dezembro de 2022, às 
09h00.
  O Edital estará à disposição dos interessados na Unidade de Supri-

mentos, sito a Av. Brasil, nº 85, 1º andar, no horário das 09h00 às 16h00 

horas, ou no site www.americana.sp.gov.br, a partir de 22 de Novembro 
de 2022.

  Eu, Tássia Helena Modenesi Tavares, matrícula 14.676, conferi o pre-

sente. Eu, José Eduardo da Cruz Rodrigues Flores, Secretário Adjunto 

de Administração, autorizei a publicação oficial. Americana, 18 de No-

vembro de 2022.

SECRETARIA DE FAZENDA
 

UniDaDe De arrecaDação

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 39/2022

  A Secretaria de Fazenda do Município de Americana, na forma do inciso 

IV do artigo 238 da Lei Municipal 4.930, de 24 de dezembro de 2009, 

considerando que os munícipes abaixo relacionados se encontram em 

lugar incerto e não sabido, os NOTIFICA que terão a partir da data desta 

publicação, o prazo de 30 (trinta) dias para quitar as guias de pagamento 

dos Autos de Infração e Imposição de Multas elencados.
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Nome / Razão Social Infração Protocolo Notificação Lei Municipal Valor R$ 
MATEUS FERREIRA MONTEIRO Poluição Sonora 8444/2022 4302 6325/2019 1.276,52 
RAQUELINE DA SILVA Poluição Sonora 8073/2022 3133 6325/2019 959,10 
MARCO ANTONIO DIAS JUNIOR Poluição Sonora 8060/2022 3102 6325/2019 959,10 
LUAN HENRIQUE AGUIAR DA SILVA Poluição Sonora 8080/2022 3888 6325/2019 1.276,52 
LUIZ GERALDO FERREIRA MASO Poluição Sonora 8065/2022 4366 6325/2019 1.276,52 
DIEGO MACIEL DOS SANTOS Poluição Sonora 8076/2022 3827 6325/2019 959,10 
CHRISTOPHER VASCONCELOS Poluição Sonora 8473/2022 4313 6325/2019 1.276,52 
JULIANA APARECIDA SALVIETI MINEIRO Poluição Sonora 8594/2022 4132 6325/2019 959,10 
MARIO MARCIO SAMPAIO COSTA Poluição Sonora 8597/2022 2850 6325/2019 1.276,52 
WALTER HENRIQUE DE ARAUJO ECKSTEIN Poluição Sonora 8061/2022 3818 6325/2019 1.276,52 
IVAN CIZINO DO PRADO Limpeza de Terreno 7994/2022 125725 2482/1991 479,55 
TEREZA CRISTINA PEIXOTO SCARPIM Limpeza de Terreno 8008/2022 125484 2482/1991 1.148,84 
JULIO CESAR DOS SANTOS Limpeza de Terreno 8392/2022 126158 2482/1991 967,57 
DURVAL FERNANDES DA COSTA Reparo de Passeio Público 8369/2022 125689 2482/1991 950,79 
JAIME ALFREDO CONDORI VENTURA Reparo de Passeio Público 7211/2022 123463 2482/1991 767,28 
IVANA ANGELINA DA SILVA FFELTRIN Limpeza de Terreno 8374/2022 125893 2482/1991 606,22 
JOSE MOSCONI CORREA Reparo de Passeio Público 8372/2022 125581 2482/1991 767,28 
ANTONIO RAMIRES GARUTTI Reparo de Passeio Público 7204/2022 123408 2482/1991 383,64 
MARIANA APARECIDA DA SILVA Construção de Passeio Público 8968/2022 125730 2482/1991 831,22 
MARIANA APARECIDA DA SILVA Reparo de Fechamento de Imóvel 8970/2022 125734 2482/1991 831,22 
ESPOLIO DE DOMENICO LUIS TIGANI Reparo de Passeio Público 8966/2022 124099 2482/1991 575,46 
ARLINDO MELOZI Reparo de Passeio Público 8964/2022 124625 2482/1991 639,40 
ARLINDO MELOZI Limpeza de Imóvel 8984/2022 126563 2482/1991 2.237,90 
ESPOLIO DE GIACOMO MALAVAZI Reparo de Passeio  Público 7982/2022 124967 2482/1991 703,34 

 

  Ficam ainda NOTIFICADOS quese encontram à disposição os processos administrativos que originaram os referidos AIIM, para dirimir dúvidas 
e retirada das guias para recolhimento dos Autos de Infração Supracitados, na Central de Atendimento da Unidade de Arrecadação (horário de 
atendimento das 09h00 às 16h00). Caso o débito não seja quitado até o seu vencimento, será inscrito em dívida ativa, o que poderá acarretar nas 
providências de cobranças cabíveis para a satisfação da dívida, incluindo protesto e encaminhamento para cobrança judicial.

  E, para que produza efeitos jurídicos e legais e para que não possa ser alegada ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado na 
forma da Lei. 

18 de novembro de 2022

WANDERLEY PEDRO LAMBERTI
Diretor da Unidade de Arrecadação

GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA (GAMA)
 

PORTARIA N° 338, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2022

"Que Prorroga a Portaria nº 276, de 16 de setembro de 2022."

MARCO AURÉLIO DA SILVA, DIRETOR-COMANDANTE da GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
por lei e pela Portaria nº 10.236 de 01 de janeiro de 2021. 

  Considerando o PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO no PROCESSO ADMINISTRATIVO/1DOC nº 9.277/2022

R E S O L V E:

  I- Prorrogar o prazo da Portaria nº 276 de 16 de setembro de 2022, por mais 60 (SESSENTA) dias, conforme SOLICITAÇÃO da COMISSÃO PRO-
CESSANTE

  II- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Americana, 18 de novembro de 2022

MARCO AURÉLIO DA SILVA
DIRETOR-COMANDANTE

 

EXTRATO DE CONTRATO  CONTRATO GAMA Nº 12/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 14/2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022

  OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CÂMERAS E TABLETS (SEM 
FIO), COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PROGRAMAÇÃO, 
TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E DEMAIS INSUMOS, PARA A GAMA"

  CONTRATADA: INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA ME
  Valor: R$ 325.000,00 - Assinatura: 18/11/2022 - vigência 12 meses

Americana, 18 de novembro de 2022

MARCO AURÉLIO DA SILVA
DIRETOR-COMANDANTE


