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O Conselho Municipal de Educação de Americana – CMEA no uso de suas atribuições 
legais previstas na Lei Municipal 5.330/2012, 
 
Considerando o disposto na Lei Federal 12.101, de 27 de novembro de 2009 e, no Decreto 
Federal nº  7.237, de 20 de julho de 2010; 
 
RESOLVE:  
 
Art.1º Deverão inscrever-se e renovar anualmente sua inscrição junto ao CMEA, as instituições 
públicas ou privadas, beneficentes ou não, com ou sem fins lucrativos, legalmente constituídas, 
que promovam no Município de Americana, atendimento educacional na Educação Infantil. 
 
Parágrafo Único: É facultada, às demais instituições, que promovam atendimento educacional 
no Ensino Fundamental, Ensino Médio ou Ensino Superior, a inscrição junto ao CMEA. 
 
Art. 2º As inscrições e renovações de registro deverão ser protocoladas para o Conselho 
Municipal de Educação de Americana, através da Secretaria Municipal de Educação de 
Americana. 
 
§ 1º A primeira inscrição, da instituição, deverá ser protocolada no ano em exercício. 
 
§ 2º Todas as inscrições ou renovação, independente do período em que foram realizadas, 
terão vencimento anual.  
  
§ 3º Os pedidos de renovação de registro deverão ser protocolados para o CMEA, através da 
Secretaria Municipal de Educação de Americana, até o dia 25  de maio do ano em exercício, 
para terem seus documentos analisados, em tempo hábil, para os respectivos vencimentos. 
 
§ 4º As instituições que apresentarem o requerimento solicitando a inscrição ou renovação, 
após o período estipulado no parágrafo anterior, terão seus pedidos apreciados pelo CMEA, 
conforme sua disponibilidade. 
 
§ 5º Os pedidos de renovação apresentados após o período determinado no parágrafo 3º, 
deverão vir acompanhados de justificativa, assinada pelo representante legal da instituição. 
 
Art. 3º Os documentos necessários ao encaminhamento de pedidos de inscrição ou renovação 
de registro junto ao CMEA, que deverão ser juntados na ordem, a saber, são os seguintes:  
 
I – Requerimento ao CMEA, em papel timbrado da instituição, solicitando o registro ou a 
renovação, conforme modelo disponível na sede do CMEA, devidamente preenchido, datado e 
assinado pelo representante legal da instituição; 
 
II – Formulário de Inscrição ou Renovação de Registro, disponível no CMEA, devidamente 
preenchido, datado e assinado pelo representante legal da instituição; 
 
III – Relatório das atividades desenvolvidas no último ano; 
 
IV – Plano de trabalho para o ano vigente; 
 
V – Autorização de funcionamento expedida pelos órgãos competentes; 
 
VI – Alvará de Funcionamento expedido pela Vigilância Sanitária; 
 
VII – Prova de condições legais de ocupação do prédio, onde funciona a instituição; 
 
VIII – Cópia do Estatuto Social ou Contrato, registrado no Cartório de Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas; 
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O Conselho Municipal de Educação de Americana – CMEA no uso de suas atribuições 
legais previstas na Lei Municipal 5.330/2012, 
 
Considerando o disposto na Lei Federal 12.101, de 27 de novembro de 2009 e, no Decreto 
Federal nº  7.237, de 20 de julho de 2010; 
 
RESOLVE:  
 
Art.1º Deverão inscrever-se e renovar anualmente sua inscrição junto ao CMEA, as instituições 
públicas ou privadas, beneficentes ou não, com ou sem fins lucrativos, legalmente constituídas, 
que promovam no Município de Americana, atendimento educacional na Educação Infantil. 
 
Parágrafo Único: É facultada, às demais instituições, que promovam atendimento educacional 
no Ensino Fundamental, Ensino Médio ou Ensino Superior, a inscrição junto ao CMEA. 
 
Art. 2º As inscrições e renovações de registro deverão ser protocoladas para o Conselho 
Municipal de Educação de Americana, através da Secretaria Municipal de Educação de 
Americana. 
 
§ 1º A primeira inscrição, da instituição, deverá ser protocolada no ano em exercício. 
 
§ 2º Todas as inscrições ou renovação, independente do período em que foram realizadas, 
terão vencimento anual.  
  
§ 3º Os pedidos de renovação de registro deverão ser protocolados para o CMEA, através da 
Secretaria Municipal de Educação de Americana, até o dia 25  de maio do ano em exercício, 
para terem seus documentos analisados, em tempo hábil, para os respectivos vencimentos. 
 
§ 4º As instituições que apresentarem o requerimento solicitando a inscrição ou renovação, 
após o período estipulado no parágrafo anterior, terão seus pedidos apreciados pelo CMEA, 
conforme sua disponibilidade. 
 
§ 5º Os pedidos de renovação apresentados após o período determinado no parágrafo 3º, 
deverão vir acompanhados de justificativa, assinada pelo representante legal da instituição. 
 
Art. 3º Os documentos necessários ao encaminhamento de pedidos de inscrição ou renovação 
de registro junto ao CMEA, que deverão ser juntados na ordem, a saber, são os seguintes:  
 
I – Requerimento ao CMEA, em papel timbrado da instituição, solicitando o registro ou a 
renovação, conforme modelo disponível na sede do CMEA, devidamente preenchido, datado e 
assinado pelo representante legal da instituição; 
 
II – Formulário de Inscrição ou Renovação de Registro, disponível no CMEA, devidamente 
preenchido, datado e assinado pelo representante legal da instituição; 
 
III – Relatório das atividades desenvolvidas no último ano; 
 
IV – Plano de trabalho para o ano vigente; 
 
V – Autorização de funcionamento expedida pelos órgãos competentes; 
 
VI – Alvará de Funcionamento expedido pela Vigilância Sanitária; 
 
VII – Prova de condições legais de ocupação do prédio, onde funciona a instituição; 
 
VIII – Cópia do Estatuto Social ou Contrato, registrado no Cartório de Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas;   

  

IX – Ata da eleição ou documento comprobatório do mandato da diretoria em exercício; 
 
X – Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; 
 
XI – Cópia da Inscrição junto ao Cadastro de Atividades do Município; 
 
XII – Em caso de Fundação, cópia da Escritura de Instituição devidamente registrada no 
Registrado Civil das Pessoas Jurídicas e comprovantes de aprovação do estatuto pelo 
Ministério Publico; 
 
Art. 4º As instituições públicas ou privadas, inscritas no exercício anterior, que não realizaram 
mudanças na sua constituição e/ou diretoria, ficam isentas de apresentar os documentos 
previstos nos incisos de VIII a XII devendo apresentar, em substituição, declaração do 
responsável legal, de que não houve alterações nestes documentos. 
 
§ 1º As instituições que, no exercício anterior, apresentaram o documento previsto no inciso VI, 
do artigo 3º, ficam dispensadas da reapresentação do mesmo, devendo apresentar, em 
substituição, declaração do responsável legal de que não houve alterações em sua estrutura, 
funcionamento, atividade e ou quadro de funcionários que exijam nova vistoria. 
 
§ 2º As instituições públicas ou privadas que prestam serviços em mais de um local devem 
indicar, na documentação a ser apresentada, o endereço dos locais e o nome dos 
responsáveis de cada unidade. 
 
Art. 5º Os pedidos de inscrição ou renovação serão analisados pelo Conselho Pleno em suas 
reuniões ordinárias.  
 
Art. 6º Serão indeferidos os pedidos de inscrição e renovação de registro, de instituições que 
não cumprirem com os requisitos estipulados nesta Resolução. 
 
§ 1º Além do previsto no caput, será negado o registro à instituição que: 
 
I – não ofereça instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, 
salubridade e segurança; 
 
II – não apresente plano de trabalho compatível com os princípios da LDBEN  e do PNE; 
 
III – esteja irregularmente constituída. 
 
§ 2º Em caso de indeferimento, caberá recurso ao CMEA, no prazo de 05 (cinco) dias úteis 
contados após o recebimento do parecer pela entidade, o qual será submetido à Plenária para 
decisão. 
 
Art. 7º O CMEA publicará, através de Resolução, os registros e as renovações, deferidos ou 
indeferidos, com ou sem recurso, em jornal responsável pela divulgação dos atos oficiais do 
município. 
 
Art. 8º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMERICANA – CMEA  
PATRÍCIA OLIVA CAVICCHIOLI 

Presidente 
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ORIENTAÇÕES PARA INSCRIÇÃO/RENOVAÇÃO NO CMEA 
 

1- Inscrição da Entidade: a primeira inscrição deverá ser protocolada no ano em exercício e, 
conforme artigo 3º da Resolução nº 01 de 5 de maio de 2022, “os documentos necessários ao 
encaminhamento de pedidos de inscrição ou renovação de registro junto ao CMEA, que 
deverão ser juntados na ordem, a saber, são os seguintes”:  
 

I. Requerimento junto ao CMEA, em papel timbrado da instituição, solicitando o registro 

ou a renovação, conforme modelo disponível na sede do CMEA, devidamente 

preenchido, datado e assinado pelo representante legal da instituição; 

II. Formulário de inscrição ou renovação de registro, disponível no CMEA, devidamente 

preenchido, datado e assinado pelo representante legal da instituição; 

III. Relatório das atividades desenvolvidas no ultimo ano; 

IV. Plano de trabalho para o ano vigente; 

V. Autorização de funcionamento expedida pelos órgãos competentes; 

VI. Alvará de funcionamento expedido pela vigilância sanitária; 

VII. Prova de condições legais de ocupação do prédio, onde funciona a instituição; 

VIII. Cópia do estatuto social ou contrato registrado no cartório de registro civil das pessoas 

jurídicas; 

IX. Ata da eleição ou documento comprobatório do mandato da diretoria em exercício; 

X. Comprovante de inscrição no cadastro nacional de pessoas jurídicas – CNPJ; 

XI. Cópia da inscrição junto ao cadastro de atividades do município; 

XII. Em caso de fundação, cópia da escritura de instituição devidamente registrada no 

registrado civil das pessoas jurídicas e comprovantes de aprovação do estatuto pelo 

ministério público. 
2- Renovação do Registro: as renovações do registro, independente do período em que 

foram realizadas, terão vencimento anual e deverão ser protocolados ao CMEA, através da 
Secretaria Municipal de Educação de Americana, até o dia 25 do mês de maio, do ano em 

exercício. 

✔ As instituições inscritas no ano anterior, que não realizaram mudanças na sua 

constituição e/ou diretoria, ficam isentas de apresentar os documentos previstos nos 

incisos de VIII a XII, devendo apresentar, em substituição, declaração do responsável 

legal, de que não houve alterações nestes documentos. 

✔ As instituições que, no exercício anterior, apresentaram o documento previsto no inciso 

VI, do artigo 3º, ficam dispensadas da reapresentação do mesmo, devendo apresentar, 

em substituição, declaração do responsável legal de que não houve alterações em sua 

estrutura, funcionamento, atividade e ou quadro de funcionários que exijam nova 

vistoria. 
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FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO OU RENOVAÇÃO DE REGISTRO 
 
1- NÚMERO DO REGISTRO NO CMEA:  
 
2- IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO: 
NOME: 

DATA DA FUNDAÇÃO:    DATA DE FUNCIONAMENTO: 

ENDEREÇO COMPLETO: 

CEP:    CIDADE:     ESTADO: 

TELEFONE: 

E-MAIL:  

 
3- IDENTIFICAÇÃO DA MANTENEDORA: 
NOME:  

ENDEREÇO:  

CEP:    CIDADE:    ESTADO:  

TELEFONE: 

E-MAIL: 

 
4 – DIRETORIA: 
NOME DO PRESIDENTE: 

ENDEREÇO: 

CEP:    CIDADE:     ESTADO: 
TELEFONE:  
E-MAIL:  

RG:   DATA DE EXPEDIÇÃO:   ÓRGÃO EMISSOR: 

CPF: 

MANDATO:  de   a  

 
5 – DOCUMENTAÇÃO DA ENTIDADE: 
CNPJ:  
 
UTILIDADE PÚBLICA: FEDERAL:    PUBLICADO EM:  

             ESTADUAL:    PUBLICADO EM:  

             MUNICIPAL:    PUBLICADO EM:  

CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS FEDERAIS:  

 

6 – DADOS DA INSTITUIÇÃO: 
- IMÓVEL:  (    ) PRÓPRIO             (    ) ALUGADO                 (    ) CEDIDO 

- BENEFÍCIOS E ISENÇÕES DE TAXAS E TRIBUTOS:  

(    ) MUNICIPAL             (    ) ESTADUAL                       (    ) FEDERAL 

- DIAS E HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO:  

 

- NÚMERO DE CRIANÇAS ATENDIDAS:  

0 a 04 anos:        05 a 06 anos:        07 a 10 anos:        11 a 14 anos:  
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- REGIME DE ATENDIMENTO: 

(     ) TEMPO INTEGRAL          (     )   PARCIAL                 

 

- ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

(     ) EDUCAÇÃO ( ex. creche, pré escola, reforço escolar) 

(     ) SAÚDE ( atendimento médico, psicológico, odontológico...) 

(     ) CURSOS PROFISSIONALIZANTES 

(     ) ATIVIDADES COMPLEMENTARES ( lazer, esportes, atividades culturais) 

(     ) OUTRAS:  

 

7 – RECURSOS HUMANOS: DISCRIMINAR NO Nº DE FUNCIONÁRIOS E SUAS FUNÇÕES: 
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 
8 – DADOS ECONÔMICOS: 
RECEITA MENSAL - MÉDIA   DESPESA MENSAL - MÉDIA 
 
PESSOAL: R$     PESSOAL: R$ 
CONVÊNIOS: R$    MANUTENÇÃO: R$  
EVENTOS: R$      MATERIAL DE CONSUMO: R$ 
OUTRAS RECEITAS: R$   OUTRAS DESPESAS: R$ 
 

 
9 – OUTRAS INFORMAÇÕES QUE JULGAR NECESSÁRIAS:  
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

 
Americana, 05 de maio de 2022

PATRICIA OLIVA CAVICCHIOLI
Presidente do Conselho Municipal de Educação de Americana
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
 

UniDaDe De eDUcação ambiental

COMUNICADO

CONVITE

 
 

CONVITE 
 
 

 
A Prefeitura Municipal de Americana, através da Secretaria de Meio 
Ambiente, informa que realizará a primeira edição da FEAMA- Feira 
Ambiental Municipal de Americana, que acontecerá no dia 05/06/2022, 
no período das   8:30 as 18:00 Horas. Dentro da programação a ser 
realizada na feira, haverá exposições de maquetes educativas, trabalhos 
de alunos do concurso “O Clima Muda e nossas vidas também”, 
equipamentos e tecnologias ambientais, produtos sustentáveis, trabalhos 
manuais com reaproveitamentos de resíduos e outros que possuírem 
interface ambiental. Na feira haverá serviços ambientais, arrecadação de 
doações, incentivo a reciclagem, interação com agentes públicos voltados 
a defesa ambiental, além de outras atividades lúdicas e práticas 
ambientais.  

Informamos ainda que a Semana de Meio Ambiente ocorrerá entre os dias 
03/06/2022 a 10/06/2022, onde serão realizados cursos presenciais e 
on-line, direcionados a população em geral, educadores, agentes 
ambientais, alunos e profissionais. 

Convidamos no dia 10/05/2022 as 9:00 horas na Casa da Agricultura, 
localizada na Rua dos Estudantes n° 292, Vila Cordenonsi, as entidades, 
Organizações, OSCIPS, instituições, comércios e empresas e outros 
segmentos que desejarem participar das atividades como parceiros da 
Semana de Meio Ambiente bem como da FEAMA, expondo produtos e 
tecnologias ambientais para participarem de uma reunião para 
organização das atividades da Semana de Meio Ambiente, que ocorrerá na 
sede da Unidade de Educação Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente.  

 

Americana, 06 de maio de 2022

KATIA CRISTINA MANSETTE BIRKE
Diretora da U.E.A.P

FABIO RENATO DE OLIVEIRA
Secretário de Meio Ambiente
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