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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 

DECRETO Nº 12.735, DE 8 DE JULHO DE 2021.

"Aprova o Regimento Interno da 9ª Conferência Municipal de Saúde de 
Americana."

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 as deliberações adotadas pelo Conselho Municipal de 
Saúde, em reunião realizada no dia 13 de maio de 2021;

  Considerando o disposto no Ofício n° 053/2021-CMS, de 30 de junho 
de 2021, expedido pelo Conselho Municipal de Saúde - COMSAUDE;

  Considerando o que consta do memorando digital (PMA) nº 4.990/2021,

  D E C R E T A :

Art. 1º Fica aprovado o Regimento Interno da 9ª Conferência Municipal 
de Saúde de Americana, conforme Anexo I fazendo parte deste Decreto, 
através do qual ficam estabelecidos os procedimentos que nortearão o 
evento.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 8 de julho de 2021.

   Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.

   Francisco Antonio Sardelli
   Prefeito Municipal

             Fabio Beretta Rossi
   Secretário Municipal de Administração

         Diego de Barros Guidolin

   Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

  DECRETO Nº 12.735, DE 8 DE JULHO DE 2021.

  ANEXO I

  Regimento Interno da 9ª Conferência Municipal de Saúde de Americana

CAPÍTULO I

 Do Tema Central

 Art. 1º A 9ª Conferência Municipal de Saúde de Americana terá como 
Tema: "A REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DE AMERICANA NO CON-
TEXTO DA PANDEMIA: PERSPECTIVAS E DESAFIOS" e ocorrerá em 
07 de Agosto de 2021.

CAPÍTULO II

 Dos Objetivos

 Art. 2º A 9ª Conferência Municipal de Saúde de Americana terá como 
objetivos:

I - Avaliar e propor melhorias na saúde do Município, ressaltando a pro-
moção e prevenção à saúde;

II - Reorganizar o modelo de atenção à saúde através de discussões dos 
problemas de saúde do Município;

III - Propor atualização do Plano Municipal de Saúde.

CAPÍTULO III

Da Organização

Art. 3º As Assembléias da 9ª CMS serão presididas pelo Coordenador 
Geral e membros da comissão da 9ª CMS.

Art. 4º - A 9ª CMS terá uma comissão organizadora constituída por mem-
bros do Conselho Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, 
aprovada e instituída pelo Conselho Municipal de Saúde que cuidará da 
estrutura de coordenação e organização da 9ª CMS. São membros da 
comissão organizadora: 

Parágrafo único. A referida Conferência contará com uma Comissão 
Organizadora, a qual se responsabilizará por todas as atividades de sua 
execução, tendo a seguinte composição:

  I - PRESIDENTE: Conceição Aparecida Fagionato
  II - VICE-PRESIDENTE:Joanina Silveira Rosa
  III - COORDENADOR GERAL: Vanderlei Cristiano Palauro
  IV - COORDENADOR ADJUNTO: Veridiano Bispo dos Santos
  V - SECRETARIA EXECUTIVA:Katrine K. T. de Oliveira e Mário Dias 
Miranda
   VI - TESOUREIRO: Juliana Toso Chagas
  VII - COMISSÃO CIENTÍFICA E LOGÍSTICA: Rodrigo Alexander Diaz 
Leon, Adriana Silva da Conceição Pacheco, Simone Maciel, Carla 
Ferreira de Brito Soares, Edson Eduardo Pramparo
   VIII - COMISSÃO DE RELATORIA: Ijanete Batista Fernandes, Ney-
de Martins Kessamiguiemon, Rodrigo Alexander Diaz Leon, Marcio 
Yokota,Lilian Franco de Godoi Santos
  IV - COMISSÃO DE APOIO: Sebastiana Lopes Perin, Eliane Adria-
no Neves, Raquel Costa de Oliveira, Mário Ozanini Rosineli, José 
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Francisco Lembo, Célia C. F. Furlan, Edson Ceccato, José Antonio 
Pereira, Agnaldo Oliveira, Andre Lopes Borges. 

CAPÍTULO IV

Da Realização

Art. 5º A 9ª Conferência Municipal de Saúde será realizada em duas 
etapas, como segue:

I - Link para inscrições e envio de propostas online;

II - Conferência Municipal de Saúde online.

Parágrafo único. Durante o período de inscrições e envio de propostas 
on-line serão disponibilizadas urnas nas Unidades de Saúde, para coleta 
de propostas.

Art. 6º Durante o período de inscrições, por meio do link www.saudea-
mericana.com.br/conferencia , deverão ser elencadas as necessidades 
da população a serem apresentadas como propostas e cadastrados os 
candidatos a delegados e suplentes para a 9ª Conferência Municipal de 
Saúde de Americana. 

 Parágrafo único. Caso as vagas de delegados não sejam preenchidas 
durante o período de inscrições online, novos delegados poderão ser 
inscritos até o dia 07 de agosto de 2021, às 08h00, com a Comissão Or-
ganizadora da Conferência, até o preenchimento das vagas existentes, 
sendo que haverá sorteio para a montagem dos eixos de trabalho.

Art. 7º O link de inscrição e envio das propostas será disponibilizado 
para a população por meio do site e das redes sociais da Prefeitura 
Municipal de Americana e do COMSAUDE, além da disponibilização de 
cartazes com QR Code para facilitar o acesso da população.

§ 1º Na página disponibilizada estarão disponíveis as opções de cadas-
tro para participação na Conferência, candidatura a delegado e também 
o envio de propostas aos eixos que serão discutidos durante o referido 
evento online.
 § 2º As propostas poderão ser enviadas até o dia 05 de Agosto de 2021 
e durante a fase de discussões dos eixos da Conferência.

§ 3º Todos os cadastrados receberão, com três dias de antecedência, o 
link de acesso para a Conferência Municipal de Saúde. 

§ 4º As propostas cadastradas no link serão filtradas durante o período 
definido para o envio pelo COMSAUDE, para serem apresentadas, dis-
cutidas e votadas durante a Conferência.

§ 5º Os usuários e profissionais da Saúde poderão se pré candidatar a 
delegados e, caso o número de candidatos seja maior que o número de 
vagas disponíveis, será respeitada a ordem de inscrição para definir o 
eleito, priorizando aquele que se inscreveu primeiro.

§ 6º Caso o número de candidatos seja menor que o de vagas dispo-
níveis, será realizada uma nova chamada durante o início da reunião.

 Art. 8º A 9ª Conferência Municipal de Saúde será realizada no dia 07 de 
agosto de 2021, de forma online.

§ 1º As propostas a serem avaliadas na Conferência Municipal de Saúde 
serão o produto de um condensado das propostas advindas do período 
de inscrições online, sintetizadas de acordo com as similaridades pela 
Comissão de Relatoria, acrescidas das propostas da 8ª CMS.

§ 2º Durante a realização da Conferência poderão ser apresentadas no-
vas propostas, desde que aprovadas pelos grupos e Plenária Final.

Art. 9º Cada eixo apresentará no máximo 7 (sete) propostas.

CAPÍTULO V

 Dos Participantes

 Art. 10º Serão considerados participantes da Conferência Municipal de 
Saúde de Americana:

I - Membros Natos (COMSAUDE);
II - Delegados cadastrados durante o período de inscrições online;
III - Convidados credenciados;
IV - Observadores credenciados.

§ 1º Terão direito a voz os participantes dos itens I, II, III e IV, sendo o 
voto direto exclusivo dos delegados referidos nos itens I e II.

§ 2º Na ausência de Delegados durante a realização da Conferência, 
será oferecida a vaga a qualquer convidado inscrito que se interessar. 

 
Prefe itura Municipal de  Americana 

Estado de São Paulo 
 
 
  
    SECRETARIA DE 

              ADMINISTRAÇÃO 
 

(Decreto 12735/2021 - Página 5/8) 
 

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

§ 3º Os Delegados estarão assim divididos: Usuários: no total de 50 %, Trabalhadores de Saúde: 
no total de 25%, Gestores e Prestadores de Saúde: no total de 25%. 

 
§ 4º O número de delegados será correspondente a no máximo 88, mantendo a paridade de 

representação de acordo com tabela a seguir: 
 

Membros Membros natos Delegados eleitos       Total 
Gestores/Prestadores 6 16 22 
Trabalhadores 6 16 22 
Usuários 12 32 44 
Total geral 24 64 88 

 
§ 5º Somente serão considerados delegados os credenciados até as 12h30min, do dia 06 de agosto 

de 2021, após, somente será aberto o credenciamento aos convidados, caso haja vagas. 
 
§ 6º Caso não se efetive a representação de algum segmento em número de delegados, as vagas 

não preenchidas, em nenhuma hipótese poderão ser ocupadas por outro segmento. 
 
§ 7º Poderão inscrever-se como convidados ou observadores da Conferência, todas as pessoas ou 

instituições interessadas no aperfeiçoamento da política de saúde, durante toda a programação da 
Conferência. 

 
§ 8º Para garantir a legitimidade, os representantes eleitos Delegados do Segmento de Usuários 

não poderão ser trabalhadores públicos, nem ter vínculo, dependência econômica ou comunhão de 
interesse com quaisquer dos representantes dos demais segmentos integrantes do Conselho, conforme 
Artigo 68 da Lei Complementar Estadual nº. 791, de 9 de março de 1995. 

 
CAPÍTULO VI 

 
 Do Temário 
  

Art. 11º O tema central será “A REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DE AMERICANA NO 
CONTEXTO DA PANDEMIA: PERSPECTIVAS E DESAFIOS”, possuindo 05 (cinco) eixos sendo: 
 

I - Atenção Básica; 
II - Atenção Especializada e Hospitalar; 
III - Urgência e Emergência Médica; 
IV - Vigilância em Saúde; 
V - Gestão e Controle Social; 

CAPÍTULO VII 
 
 Do Funcionamento 
 
 Art. 12º Serão atividades da 9ª Conferência Municipal de Saúde de Americana: 

I - Credenciamento - 07h30 às 08h00;

 II - Abertura - 08h00 às 08h30;

III - Leitura do Regimento Interno da Conferência Municipal de Saúde - 
08h30 às 09h00;

IV - Exposição dos eixos, divisão dos grupos de trabalhos (não será per-
mitida a troca de eixo) e trabalho por eixos temáticos - 09h00;

V - Intervalo para almoço - 11h30 às 12h30;

VI - Plenária final com deliberação das propostas aprovadas nos grupos 
de trabalho - 12h30 às 14h30;

VII - Encerramento - 14h30.

 Art. 13º A abertura e início da conferência virtual será presidida pela 
Presidente do COMSAUDE e terá por objetivo a exposição do temário 
da Conferência.

Parágrafo único. Será facultado a quaisquer dos membros da Confe-
rência, por ordem e mediante prévia inscrição à mesa diretora dos tra-
balhos, manifestar-se verbalmente ou por escrito durante o período de 
debates, através de perguntas ou observações pertinentes ao tema.

 Art. 14º Serão formados 05 grupos de trabalhos com temas já relacio-
nados no artigo 11º deste regimento.

§ 1º Cada grupo de trabalho terá um coordenador e um relator, eleitos 
pelo grupo e um facilitador representante da gestão.

§ 2º Os trabalhos em grupo servirão para aprofundar estes temas e ela-
borar propostas a serem votadas na plenária final.

Art. 15º A apreciação do Relatório Final será feita da seguinte forma:

a) As propostas vindas dos grupos com 50% mais 1 (um), ou mais, de 
aprovação não serão mais discutidas apenas serão lidas na plenária fi-
nal.
b) As propostas vindas dos grupos com 50% ou menos de aprovação 
serão discutidas e aprovadas pela plenária final. 
c) O relatório final será apresentado no dia 07/08/2021 para leitura e 
acompanhamento dos delegados presentes.
d) As solicitações de destaque serão feitas pelos delegados durante a 
leitura das propostas que não atingiram os 50% mais 1 (um) nos grupos 
e o solicitante encaminhará por escrito proposta de redação alternativa 
(alteração, acréscimo ou supressão) até o final da leitura.
e) Após a leitura do relatório serão chamadas uma a uma as propostas 
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de destaques para apreciação de cada eixo. Os propositores de desta-
ques terão dois minutos para defesa de seu ponto de vista. A mesa con-
cederá, a seguir, a palavra à um delegado ou participante que desejar 
defender posição contrária a do propositor, obedecendo ao tempo de 
dois minutos, controlado rigorosamente pela mesa, inclusive com inter-
rupção do som. Caso necessário maiores esclarecimentos, fica a critério 
da mesa a concessão de réplica ou tréplica, quando então será colocado 
em votação o destaque apresentado.
f) A aprovação das propostas será feita por maioria simples dos delega-
dos presentes (50% mais um).
g) O prazo para apresentação das moções encerrará às 12h do dia 
07/08/2021. As moções, após a leitura, serão votadas pela plenária uma 
a uma e a aprovação será feita por maioria simples dos delegados pre-
sentes (50% mais um).
h) A contagem dos votos será feita pela mesa coordenadora, com auxílio 
da comissão de apoio e as questões de ordem serão decididas pela 
mesa coordenadora dos trabalhos.
i) A mesa coordenadora (Secretário de Saúde, Presidente do Conselho, 
Coordenador da Conferência), terá como apoio, integrantes da comissão 
organizadora, comissão científica e comissão de apoio.

 Art. 16º A Plenária Final, de forma Online, terá como objetivos:

I - Apreciar e submeter à votação a síntese das discussões dos temas 
que tenham relatórios apresentados pelos grupos de trabalho.

II - Deliberar sobre Moções.

 Art. 17º Participarão da Plenária Final os delegados e participantes 
credenciados, sendo que os delegados terão direito a voz e voto e os 
participantes apenas a voz.

 Parágrafo único. Apenas poderão pedir destaques de propostas os 
delegados.

 Art. 18º A Mesa Diretora, responsável pela coordenação dos trabalhos 
da Plenária Final, será presidida pelo coordenador da conferência ou 
alguém deliberado por este, acompanhado de 02 (dois) membros do 
Conselho Municipal de Saúde.

 Art. 19º A apreciação e votação das propostas consolidadas nos relató-
rios terão os seguintes encaminhamentos:

I - Comissão Relatora procederá à leitura do Relatório Geral de modo 
que os pontos de divergência possam ser identificados como destaques 
para serem apreciados, no final da leitura por ordem de apresentação.

II - A aprovação das propostas serão por maioria simples dos delegados 
presentes na Plenária Final, de forma Online.

 Art. 20º A Plenária é soberana à Mesa e lhe será facultada questiona-
mentos pela ordem à Mesa, sempre que, a critério dos participantes, não 
estejam cumprindo o regulamento.

 Parágrafo único. Os pedidos de questão de ordem poderão ser feitos 
a qualquer tempo, exceto durante o período de votação, desde que a 
mesa tenha submetido à apreciação da plenária.

 Art. 21º O COMSAUDE, juntamente com a Comissão Organizadora, 
decidirá sobre os casos omissos que pôr qualquer eventualidade ocorra 
durante o evento.

 Art. 22º Serão encaminhados certificados, de forma online, a todos os 
participantes da Conferência.

 Parágrafo único. Em caso do participante delegado ser funcionário pú-
blico municipal, a ausência ao trabalho será considerada justificada me-
diante apresentação do documento mencionado no "caput" deste artigo.

 Art. 23º As decisões administrativas e de funcionamento durante a con-
ferência online serão tomadas pela Comissão Organizadora, que deverá 
prestar contas de todas as receitas e gastos efetuados, no prazo de 10 
(dez) dias úteis após o término dos trabalhos, sendo facultado a todos os 
participantes, ou não, da conferência o acesso às contas e documentos 
probatórios.

Art. 24º O relatório final aprovado na 9ª CMS será referendado pelo 
Conselho Municipal de Saúde de Americana através de reunião ordinária 
ou extraordinária.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 8 de julho de 2021.

DANILO CARVALHO OLIVEIRA 
SECRETÁRIO DE SAÚDE

CONCEIÇÃO APARECIDA FAGIONATO
PRESIDENTE DO COMSAÚDE

 

DECRETO Nº 12.734, DE 8 DE JULHO DE 2021.

"Convoca a 9ª Conferência Municipal de Saúde, na forma que especifi-
ca, e dá outras providências."

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

  Considerando o que determina o inciso V do artigo 62 da Lei Orgânica 
do Município;

  Considerando o disposto nas Leis Federais nº 8.080, de 19 de setem-
bro de 1990 e nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, bem como na Lei 
Complementar Federal nº 141, de 13 de janeiro de 2012;

  Considerando as deliberações adotadas pelo Conselho Municipal de 
Saúde, em reunião realizada no dia 13 de maio de 2021;

  Considerando o disposto no Ofício n° 053/2021-CMS, de 30 de junho 
de 2021, expedido pelo Conselho Municipal de Saúde - COMSAUDE;

  Considerando que a Conferência Municipal de Saúde é o fórum máximo 
de deliberação sobre a Política de Saúde;

  Considerando, ainda, o que consta do memorando digital (PMA) n° 
4.990/2021,

  D E C R E T A :

  Art. 1º Fica convocada a 9ª Conferência Municipal de Saúde, a realizar-
-se no dia 07 de agosto de 2021, com início às 07h30min, a ser realizada 
através de ambiente virtual em virtude da pandemia COVID-19, devendo 
ser disponibilizado o referido link, com antecedência, nos canais de co-
municação do Município, na forma do seu Regimento.

  Parágrafo único. A 9ª Conferência Municipal de Saúde terá:

  I - como tema central: "A REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DE AMERICA-
NA NO CONTEXTO DA PANDEMIA: PERSPECTIVAS E DESAFIOS".;

  II - como eixos temáticos:

  a) Atenção Básica;
  b) Atenção Especializada e Hospitalar;
  c) Urgência e Emergência Médica;
  d) Vigilância em Saúde;
  e) Gestão e Controle Social;
  Art. 2º A 9ª Conferência Municipal de Americana será presidida pela 
presidente do COMSAUDE, Sra. Conceição Aparecida Fagionato, e co-
ordenada pelo Sr. Vanderlei Cristiano Palauro.

  Art. 3º A conferência convocada na forma do presente decreto terá 
abrangência municipal que visará o seguinte objetivo:

  I - análise da Situação de Saúde com a participação de técnicos e 
representantes da comunidade e elaboração de diretrizes e propostas 
para o Plano Municipal de Saúde.

  § 1º A aplicação das diretrizes constantes do Relatório Final da 9ª Con-
ferência Municipal de Saúde será monitorada pelo Conselho Municipal 
de Saúde e pelo Gabinete do Secretário Municipal de Saúde.

  Art. 4º A estrutura organizacional da 9ª Conferência Municipal de Saúde 
será definida em Regimento a ser aprovado pelo Conselho Municipal de 
Saúde e homologado pelo Secretário Municipal de Saúde.

  Art. 5º As despesas decorrentes da organização e realização da confe-
rência serão custeadas com recursos orçamentários e financeiros con-
signados à Secretaria Municipal de Saúde.

  Art. 6º A Secretaria Municipal de Saúde fornecerá apoio necessário ao 
desenvolvimento das atividades inerentes à Conferência Municipal de 
Saúde de Americana.

  Art. 7º Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação, ficando 
revogadas as disposições em contrário.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 8 de julho de 2021.
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   Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.

FRANCISCO ANTONIO SARDELLI
PREFEITO MUNICIPAL

FABIO BERETTA ROSSI 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIEGO DE BARROS GUIDOLIN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

 

DECRETO Nº 12728, DE 07 DE JULHO DE 2021
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DECRETO Nº 12.727, DE 7 DE JULHO DE 2021.

"Estabelece os percentuais de acréscimo na remuneração referentes ao 
Plano de Carreira do Magistério Público Municipal, para o exercício de 
2016."

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

  Considerando o disposto na Lei n° 4.053, de 1° de julho de 2004, com 
as alterações conferidas pela Lei n° 4.668, de 4 de julho de 2008; 

  Considerando o que consta do procedimento administrativo PMA nº 
49.013/2016,

  D E C R E T A :

  Art. 1º Fica concedido acréscimo de 1% (um por cento) sobre o salário 
base, referente à promoção na modalidade progressão normal, aos in-
tegrantes do Quadro do Magistério Público Municipal enquadrados nos 
critérios estabelecidos no artigo 7° da Lei n° 4.053, de 1° de julho de 
2004, relacionados nos Anexos I e II, que do presente Decreto são parte 
integrante. 

  Art. 2° Fica concedido acréscimo de 1% (um por cento), 3% (três por 
cento), 8% (oito por cento), 15% (quinze por cento) ou 20% (vinte por 
cento), não cumulativos, sobre o salário base, referente à promoção na 
modalidade progressão intensiva, aos servidores que tenham completa-
do 3 (três) anos de efetivo exercício, integrantes do Quadro do Magisté-
rio Público Municipal, enquadrados nos critérios estabelecidos no artigo 
8° da Lei n° 4.053, de 1° de julho de 2004, relacionados nos Anexos III e 
IV, que do presente Decreto são parte integrante. 

  Art. 3° Fica assegurado aos servidores integrantes do Quadro do Ma-
gistério Público Municipal, que preencham os requisitos legais da pro-
gressão normal e da progressão intensiva, a promoção simultânea pe-
las duas modalidades, desde que não estejam no gozo de licença para 
qualificação profissional prevista no artigo 11 da Lei n° 4.053, de 1° de 
julho de 2004.

  Art. 4° Fica concedido, aos servidores integrantes do Quadro do Ma-
gistério Público Municipal que tenham preenchido os requisitos do § 2° 
do artigo 8° da Lei n° 4.053, de 1° de julho de 2004, o acréscimo de 
10% (dez por cento) de nível universitário, calculados sobre o salário 
base, relacionados nos Anexos V e VI, que do presente Decreto são 
parte integrante.

  Art. 5º Fica suspenso, até o trânsito em julgado, o pagamento do acrés-
cimo de que trata o plano de carreira do Magistério Público Municipal, 
aos servidores que ingressaram com ação judicial.

  Art. 6º O pagamento do acréscimo de que trata o presente aos servido-
res exonerados fica condicionado à apresentação de requerimento ad-
ministrativo próprio e respectivo acolhimento pela Comissão de Gestão 
do Plano de Carreira 

  Art. 7° Os demais questionamentos e recursos deverão ser apresenta-
dos à Comissão de Gestão do Plano de Carreira do Magistério Público 
Municipal, no período de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste 
Decreto, sob pena de preclusão. 

  Art. 8° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroa-
gindo seus efeitos a 1° de abril de 2016.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 7 de julho de 2021.

   Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.

   obs: Os anexos do presente decreto estão disponíveis na Secretaria de 
Administração e no Site da Prefeitura.

FRANCISCO ANTONIO SARDELLI
PREFEITO MUNICIPAL

FABIO BERETTA ROSSI 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIEGO DE BARROS GUIDOLIN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS
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