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SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

 

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
AMERICANA.

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA COMPLEMENTAR DOS 
REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL CMAS - BIÊNIO 

2021/2023 - DIA 10/11/2022

A Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, 
no uso de suas atribuições, convoca os(as) Conselheiros(as) para 
Assembleia Pública para eleição dos conselheiros municipais 
de assistência social representantes da sociedade civil - Biênio 
2021/2023, conforme Resolução CMAS nº 253, de 30 de junho de 
2022 que convoca Assembleia complementar para composição 
das vagas em vacância dos representantes da Sociedade Civil, 
para complementação do mandato de dois anos da composição do 
CMAS exercício 2021/2023, a ser realizada no dia 10 de novembro 
2022, às 08h30min, na Casa dos Conselhos à Rua Ibirapuera, nº 70, 
Jd. Ipiranga, cuja Pauta segue:

I. Justificativas das ausências;

II. Verificação de "quórum" (pontualmente no horário marcado) e 
qualificação e habilitação dos(as) Conselheiros(as) para votar;

III. Leitura do expediente das comunicações da ORDEM DO DIA:
Assembleia Complementar dos Representantes da Sociedade Civil 
CMAS - Biênio 2021/2023.

IV. Breves comunicados e franqueamento da palavra.

V. Encerramento.

Americana, 07 de novembro de 2022

 MARIANA LEITE ZIMERMANN ARAÚJO
Presidente em exercício 

 

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
AMERICANA.

EDITAL CMAS nº 02/2022 HOMOLOGAÇÃO DA ANÁLISE DOS RE-
CURSOS DE CANDIDATURAS DOS SEGMENTOS DA SOCIEDADE 

CIVIL ASSEMBLEIA COMPLEMENTAR EXERCÍCIO 2021/2023

Após análise de recurso interposto pela OSC Associação de Assis-
tência ao Menor "Fonte de Água Viva" - SEMESE, através do proto-
colo nº96.090/2022 despacho 03 - 07/11/2022, a Comissão Eleitoral 
vem por meio deste manifestar, considerando a Resolução CMAS 
nº253/2022 que convoca Assembleia complementar para composi-
ção das vagas em vacância dos representantes da Sociedade Civil, 
para complementação do mandato de dois anos da composição do 
CMAS exercício 2021/2023, que a correção do modelo de requeri-
mento (antes apresentado para candidatura de organizações da 
sociedade civil vinculadas ao SUAS, com inscrição no CMAS, in-
deferido através do EDITAL CMAS nº 01/2022 - Homologação das 
Inscrições de Candidaturas dos Segmentos da Sociedade Civil 
Assembleia Complementar Exercício 2021/2023) por requerimento 
para candidatura de organizações de trabalhadores ou de trabalha-
dores do SUAS foi deferida.

Americana, 07 de novembro de 2022

CARLA AMANDA DOS SANTOS TRINDADE
Comissão Eleitoral da Sociedade Civil do Conselho Municipal de Assis-

tência Social de Americana/SP

CLÁUDIA AKIKO FERREIRA
Comissão Eleitoral da sociedade Civil do Conselho Municipal de Assis-

tência Social de Americana/SP

LUIZ CARLOS CLARET ROSA
Comissão Eleitoral da Sociedade Civil do Conselho Municipal de Assis-

tência Social de Americana/SP
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UniDaDe De Direitos HUmanos

CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 
CMDCA

RESOLUÇÃO CMDCA N.º170/2022

  "Estabelece os procedimentos aplicáveis às denúncias recebidas no 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. "

  O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 
Americana - CMDCA, no uso de suas atribuições previstas na Lei Fede-
ral nº 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e na Lei 
Municipal nº 5.299 de 08 de fevereiro de 2012, com alterações efetuadas 
pela Lei nº 5.911/2016 e no exercício de sua função deliberativa e con-
troladora das ações da Política Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Americana, em reunião ordinária realizada no dia 30 de 
agosto de 2022, na Casa dos Conselhos situada à Rua Ibirapuera, n° 70, 
Jd. Ipiranga, RESOLVE:

Art. 1º Estabelecer os procedimentos aplicáveis às denúncias recebidas 
no CMDCA. 

Art. 2º Entende-se por denúncia a comunicação de ato ou fato que ense-
je a apuração de eventuais irregularidades e infringências relacionadas à 
Política Municipal para Crianças e Adolescentes no âmbito do Município 
de Americana. 

Art. 3º Os elementos que compõem a denúncia são: 
  I - os dados do denunciante, tais como nome, número de identidade que 
tenha fé pública, endereço residencial, número de telefone e endereço 
eletrônico; 
  II - os dados do denunciado, se conhecidos; 
  III - a identificação do ato ou fato, com indicação dos indícios de irre-
gularidades. 

  Parágrafo único. A denúncia anônima, sem identificação do interessa-
do, conforme inciso I do art. 3º, será recebida e processada nos termos 
desta Resolução.

Art. 4º As comunicações de atos ou fatos com indícios de irregularidades 
serão protocoladas no CMDCA e encaminhadas à Presidência Ampliada 
deste Conselho.

  Parágrafo único. As comunicações apresentadas oralmente serão redu-
zidas a termo pelo/a denunciante.

Art. 5º A Presidência Ampliada do CMDCA, mediante despacho funda-
mentado, emitirá juízo sobre a caracterização do conteúdo dos docu-
mentos como denúncia e indicará o procedimento a ser adotado, deven-
do na oportunidade dar ciência ao denunciante, a saber: 
  I - arquivamento; 
  II - remessa para discussão na Comissão Temática afeta ao assunto; 
  III- remessa ao órgão competente 
  IV - instauração de procedimento no âmbito do Conselho. 
  V - envio para a Secretária da pasta decidir sobre a abertura da sindi-
cância;

Art. 6º Será indicado o arquivamento caso a comunicação de ato ou fato 
não esteja acompanhada de elementos que justifiquem a apuração por 
parte do CMDCA. 

  Parágrafo único. A Presidência Ampliada decidirá sobre o arquivamento 
ou indicará outro procedimento cabível, na forma dos incisos II a V do 
artigo anterior.

Art. 7º A denúncia será remetida à Comissão de Ética quando houver 
indício de infração cometida por Conselheiro Municipal do CMDCA ob-
servando-se o disposto no Código de Ética do CMDCA.

Art. 8º A comunicação de ato ou fato que não caracterize denúncia, mas 
que contenha questões que devem ser discutidas pelo CMDCA será re-
metida à Comissão Temática afeta ao assunto. 

Art. 9º A denúncia cujo objeto não é afeto às competências do CMDCA 
deverá ser encaminhada para a instância ou órgão competente indicado 

no despacho da Presidência. 

  Parágrafo único. Na impossibilidade de identificação da instância ou 
órgão competente para o encaminhamento da denúncia, esta será ar-
quivada na forma do parágrafo único do artigo 6º. 

Art. 10. A denúncia acompanhada de elementos que justifiquem sua 
apuração pelo CMDCA será objeto de instauração de processo. 

  Parágrafo único. Constatada a existência de mais de uma denúncia 
tratando do mesmo ato ou fato, as mesmas deverão ser apensadas à 
denúncia mais antiga. 

Art. 11. Instaurado o procedimento, a Secretaria Executiva do CMDCA 
deverá notificar, para manifestação e/ou esclarecimentos: 
  I - o denunciado, se conhecido; 
  II - os gestores públicos; 
  III - outras pessoas, físicas ou jurídicas, que possam esclarecer sobre 
o objeto da denúncia; 
  IV - os demais conselhos de políticas públicas e de direito, quando 
necessário; 
  V - outros órgãos. 

  § 1º A notificação ater-se-á apenas ao ato ou fato objeto da denúncia. 

  § 2º De acordo com a natureza da denúncia, as notificações citadas nos 
incisos I a V poderão ser emitidas em momentos distintos. 

  § 3º O prazo para manifestação é de 30 (trinta) dias a contar do dia 
seguinte ao do Aviso de Recebimento - AR e/ou protocolo municipal. 

  § 4º Após o recebimento das manifestações, poderá ser solicitado, uma 
única vez, esclarecimentos complementares, que deverão ser atendidos 
no prazo de 15 (quinze) dias a contar do dia seguinte ao do AR e/ou 
protocolo municipal. 

Art. 12. Terminada a fase prevista no artigo 11, o processo será encami-
nhado à Presidência Ampliada, acompanhado de breve relato elaborado 
pela Secretaria Executiva. 

Art. 13. Caso seja necessária verificação in loco, a Presidência Amplia-
da indicará um ou mais conselheiros, que deverão apresentar relatório 
circunstanciado da visita no prazo de 15 (quinze) dias de sua realização.

Art. 14. Não constatado indício de ocorrência do objeto da denúncia, 
essa deverá ser arquivada por decisão da Plenária fundamentada pela 
Presidência Ampliada. 

Art. 15. Constatado indício de ocorrência do objeto da denúncia, a Ple-
nária encaminhará ao órgão responsável pela fiscalização e aplicação 
das penalidades legais, acompanhada de relatório circunstanciado con-
tendo suas conclusões. 

  Parágrafo único. As Comissões Temáticas afetas à matéria receberão 
cópia do procedimento para acompanhamento do seu andamento e para 
possíveis orientações futuras em sua área de competência. 

Art. 16. As partes envolvidas deverão ser notificadas, no prazo de 10 
(dez) dias, acerca da conclusão dos procedimentos. 

Art. 17. Existindo indícios de responsabilidade funcional, com dolo e/ou 
prejuízo para a Administração, o fato deverá ser levado ao conhecimento 
do Órgão Gestor da Política Municipal dos Direitos da Criança e Adoles-
cente, acompanhado da documentação pertinente. 

Art. 18. Para as denúncias relacionadas à atuação do Conselho Tutelar 
devem ser seguidos os procedimentos desta resolução. Caso se enten-
da pela necessidade de encaminhamento para o setor de Sindicância da 
Prefeitura de Americana, respeitando o fluxo presente no anexo I desta 
Resolução. 

Art. 19. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

  Americana, 25 de outubro de 2022.

MARIANA LEITE ZIMERMANN ARAUJO

  Presidente
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CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO ORDINÁRIA CMDM 09/11/2022

A Presidente do Conselho Municipal da Mulher-CMDM, no uso das 
suas atribuições,convoca  as Conselheiras para a reunião ordinária 

a ser realizada de forma   presencial e híbrida no dia 09 de novembro 
de 2022, às 10.00 horas, na Rua Ibirapuera,70, Jardim Ipiranga,  cuja 

Pauta segue:

I- Abertura - Sra. Clarissa de Oliveira;

II- Discussão e aprovação da ata da reunião anterior;

III- Justificativas de ausências;

IV- Informes gerais 
   a) Resposta do Ofício enviado para a Secretaria de Saúde -para ci-
ência.

V- Matérias e Deliberação da Pauta do dia:
   a)Indicação das representantes biênio 2022-2024- para ciência.
   1-Comissão de Eventos.
   a) Planejamento do 16 Dias de Ativismo- para ciência e providências.

Americana, 07 de novembro de 2022

CLARISSA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE CMDM

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 

DECRETO Nº 13.114, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2022.

"Dispõe sobre o encerramento do exercício financeiro de 2022."

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

  Considerando as normas gerais contidas na Lei Federal nº 4.320, de 17 
de março de 1964, e as diretrizes fixadas na Lei Complementar Federal 
nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);

  Considerando que o encerramento do exercício financeiro de 2022 e o 
consequente levantamento do Balanço do Município envolvem providên-
cias cujas formalizações devem ser prévia e adequadamente ordenadas;

  Considerando que os Relatórios Resumidos da Execução Orçamentá-
ria do 6º bimestre de 2022 e os Relatórios de Gestão Fiscal do 3º qua-
drimestre de 2022 devem ser publicados até 30 de janeiro de 2023, em 
cumprimento às disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal;

  Considerando que o resultado patrimonial das Autarquias e Fundação 
deve ser incorporado ao Balanço do Município;

  Considerando que os procedimentos pertinentes a tais providências 
devem ser cumpridos de maneira uniforme e rigorosamente de acordo 
com os prazos fixados, e

  Por final, considerando o que consta do memorando digital PMA nº 
13.212/2022,

  D E C R E T A :

Da emissão de Notas de Reserva, Notas de Empenho e Notas de 
Liquidação

  Art. 1º Fica vedada a emissão de notas de empenho a partir do dia 25 
de novembro de 2022, exceto para as seguintes despesas:

  I - referentes a pessoal;

  II - decorrentes de encargos gerais do Município;

  III - da Secretaria Municipal de Educação;

  IV - da Secretaria Municipal de Saúde e da Fusame - Fundação de 
Saúde do Município de Americana;

  V - referentes a situações de emergência.

  § 1º A emissão de notas de empenho ocorrerá normalmente até o dia 
25 de novembro de 2022 e a emissão de notas de liquidação até o dia 
09 de dezembro de 2022.

  § 2º Solicitações de suplementação que impliquem aumento do or-
çamento disponível para empenho somente serão atendidas mediante 
autorização do Gabinete do Prefeito e serão precedidas de pedido devi-
damente justificado pela Secretaria, Autarquia ou Fundação, formalizado 
por protocolo digital, no Sistema "1Doc", observadas as exceções previs-
tas no caput deste artigo.

Dos Saldos de Empenho e Reservas

  Art. 2º Os titulares dos Órgãos e Unidades Orçamentárias deverão soli-
citar o cancelamento dos saldos de notas de empenho não passíveis de 
inscrição em restos a pagar e dos eventuais saldos de notas de reserva 
até o dia 30 de dezembro de 2022.

  Art. 3ºOs saldos dos adiantamentos concedidos e não utilizados, cujo 
prazo de aplicação encerra-se no final do exercício, deverão ser recolhi-
dos e anulados até 30 de dezembro de 2022, salvo quando estiverem 
afetos à Secretaria de Saúde e se referirem a transporte de pacientes 
fora do Município, consoante o disposto no art. 4º, parágrafo único, do 
Decreto nº 3.394/1992, cuja prestação de contas poderá ser efetuada 
até o dia 10 do mês de janeiro.

  Art. 4ºOs empenhos de adiantamentos não poderão ser inscritos em 
restos a pagar, devendo ser anulados até 30 de dezembro de 2022.

  Art. 5º Para que os prazos dos artigos 3º e 4º sejam cumpridos, as pres-
tações de contas dos adiantamentos devem ser encerradas e entregues 
até o dia 16 de dezembro de 2022.

Dos Procedimentos para Inscrição em Restos a Pagar Não Proces-
sados

  Art. 6º As Secretarias deverão informar, até o dia 30 de novembro de 
2022, pedido de inscrição em restos a pagar das notas de empenho que 
atendam as disposições contidas no art. 7º deste Decreto.

  § 1º O pedido de que trata o caput deste artigo será atendido somente 
nas seguintes hipóteses:

  I - Enquanto estiver vigente o prazo para cumprimento da obrigação as-
sumida pelo credor, vedadas quaisquer prorrogações que ultrapassem o 
prazo fixado para liquidação;

  II - Vencido o prazo de que trata o inciso I deste parágrafo, desde que 
esteja em curso o procedimento de ateste;

  III - Quando se tratar de contratos de serviços continuados.

  § 2º O pedido de que trata o caput deste artigo deverá ser acompanha-
do de justificativa, para cada empenho, que caracterize o enquadramen-
to nas hipóteses previstas nos incisos I e II do § 1º deste artigo para a 
inscrição em restos a pagar.

  Art. 7º Caberá à Secretaria Municipal de Fazenda estabelecer, se ne-
cessário, para fins de equilíbrio entre a disponibilidade de caixa e o pla-
nejamento de médio prazo, limites de inscrição em restos a pagar não 
processados, por Unidade Orçamentária, deferindo ou indeferindo os 
pedidos de inscrição das notas de empenho solicitados pelas Secreta-
rias nos termos do art. 6º deste Decreto.

  Parágrafo único. Com base na decisão referida no caput deste artigo, 
fica a Secretaria Municipal de Fazenda autorizada a realizar o cancela-
mento dos saldos empenhados cujos pedidos de inscrição em restos a 
pagar tenham sido indeferidos, sendo que, caso seja apurado o efetivo 
direito do credor, a despesa poderá ser reempenhada no exercício se-
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guinte como despesas de exercícios anteriores.

  Art. 8º Os saldos das notas de empenho de despesas não liquidadas 
relativos ao exercício de 2022 serão automaticamente anulados até 31 
de dezembro de 2022, para todos os fins, exceto quando:

  I - Houver pedido de inscrição em restos a pagar deferido;

  II - Se destinarem a atender o saldo necessário ao atingimento do per-
centual estabelecido no art. 212, da Constituição Federal;

  III - Se destinarem a atender o saldo necessário ao atingimento do 
percentual mínimo de que trata o art. 77, do Ato das Disposições Consti-
tucionais Transitórias da Constituição Federal;

  IV - Se tratar de empenhos referentes aos encargos gerais do Muni-
cípio.

  Art. 9° As despesas legalmente empenhadas e efetivamente liquidadas 
com a entrega do material, a prestação do serviço ou a execução da 
obra, pendentes de pagamento em 31 de dezembro de 2022, serão au-
tomaticamente inscritas como restos a pagar processados.

Da Execução ou Cancelamento dos Restos a Pagar

  Art. 10 Os restos a pagar não processados inscritos no atual exercício 
terão validade para liquidação até o dia 31 de dezembro do exercício 
subsequente à sua inscrição, quando serão automaticamente anulados, 
à exceção dos casos previstos no § 1º deste artigo.

  § 1º Expirado o prazo previsto no caput deste artigo, fica vedada a 
emissão de nota de liquidação, exceto quanto aos saldos de restos a 
pagar necessários ao atingimento do percentual estabelecido no art. 212 
da Constituição Federal e ao percentual mínimo de que trata o art. 77 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

  § 2º Fica a Unidade Contábil autorizada a efetuar o imediato cance-
lamento de eventuais emissões de notas de liquidação após o prazo 
estabelecido no caput deste artigo, independentemente de prévia comu-
nicação à unidade emissora do documento.

  § 3º A Secretaria Municipal de Fazenda, por meio da Unidade Contábil, 
juntamente com a Secretaria de Negócios Jurídicos, fica autorizada a 
analisar todos os restos a pagar processados anteriores ao exercício de 
2022, devendo instaurar procedimento administrativo para que seja feita 
análise pormenorizada visando apurar a ocorrência de prescrição, a ser 
analisada na forma da Lei.

  § 4º Poderá a Secretaria Municipal de Fazenda, por ato próprio, prorro-
gar o prazo estabelecido no caput deste artigo.

  Art. 11 Cabe à Controladoria Geral do Município zelar pelo cumprimento 
do disposto neste Decreto e adotar as providências para a responsabili-
zação dos dirigentes e dos servidores que praticarem atos em desacor-
do com as disposições nele contidas.

  Art. 12 Os órgãos da Administração Direta, incluídos os Fundos Munici-
pais, as Autarquias e Fundação deverão observar as disposições cons-
tantes deste Decreto.

Do Cancelamento das Reservas

  Art. 13 As unidades orçamentárias deverão cancelar, até o dia 12 de 
dezembro de 2022, as notas de reserva para as quais não houver expec-
tativa de execução no exercício de 2022.

  Art. 14 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 4 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 13.107, DE 31 DE OUTUBRO DE 2022.

"Altera o Decreto nº 12.934, de 7 de março de 2022, na forma que es-
pecifica."

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

  Considerando o que consta no memorando digital PMA nº 9.449/2021,

  D E C R E T A :

  Art. 1º O inciso IX, do artigo 1º, do Decreto nº 12.934, de 7 de março de 
2022, passa a vigorar com a seguinte alteração:

  "Art. 1º. ..............................................................................................:

  IX - Guarda Municipal de Americana - GAMA
  Titular: Maria Edvania Souza Vasconcelos;
  Suplente: Jessica Belatine Figueredo;"

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

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 31 de outubro 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 13.108, DE 31 DE OUTUBRO DE 2022.

"Estabelece os valores do repasse anual referente ao Programa Dinheiro 
Direto na Escola - PDDEM, às escolas públicas municipais dotadas de 
Conselho Escola Comunidade - CEC regular, e dá outras providências."

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

  Considerando o disposto na Lei n° 6.556, de 13 de outubro de 2021, 
com alteração dada pela Lei nº 6.589, de 20 de dezembro de 2021; 

  Considerando o disposto no art. 4º, § 2º, da Lei nº 6.589, de 20 de 
dezembro de 2021, e;

  Considerando o que consta do memorando digital PMA n° 12.913/2022,

  D E C R E T A : 

  Art. 1º Ficam estabelecidos, os valores limites do repasse anual, po-
dendo ser repassado em duas parcelas ou em parcela única, referente 
ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDEM, às escolas públicas 
municipais dotadas de Conselho Escola Comunidade - CEC regular, me-
diante crédito em conta corrente bancária mantida e movimentada pelo 
respectivo CEC, os seguintes valores:

  I - Até o limite de R$220.000,00 (duzentos e vinte mil reais) por escola 
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de Ensino Fundamental;

  II - Até o limite de R$160.000,00 (cento e sessenta mil reais) por Casa 
da Criança - Educação Infantil;

  III - Até o limite de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais) por Creche - 
Educação Infantil;

  IV - Até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais) por EMEI - Educação 
Infantil;

  Parágrafo único. Nos exercícios subsequentes, o valor do repasse po-
derá ser atualizado por decreto do chefe do Poder Executivo, à vista de 
recomendação fundamentada da Secretaria de Educação.

  Art. 2° Os valores estabelecidos no artigo anterior têm o objetivo de 
fornecer assistência financeira suplementar às escolas públicas munici-
pais, na forma do disposto no art. 3º, da Lei nº 6.589, de 20 de dezem-
bro de 2021, a fim de serem promovidas melhorias na estrutura física 
e pedagógica da unidade, e com vistas a fortalecer a participação da 
comunidade e a autogestão escolar. 

  Art. 3° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 31 de outubro 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 13.112, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2022.

"Aprova o plano de retalhamento de gleba de propriedade de José Batis-
ta Gottardi e Outros e dá outras providências."

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

  Considerando o que consta da Análise de projeto nº 4.431/2022,

  D E C R E T A :

  Art. 1º Fica aprovado o plano de retalhamento de gleba com 
105.287,44m² (cento e cinco mil, duzentos e oitenta e sete metros qua-
drados e quarenta e quatro centímetros quadrados), situada na Rua 
Achiles Zanaga Camargo Neves, Gleba Fazenda Santa Lúcia, nesta 
cidade, cadastrada sob n° 30.0750.0010.0000, de propriedade de José 
Batista Gottardi e Outros, conforme planta aprovada sob n° 100.070, de 
24 de outubro de 2022, que passa a ser constituída por:

  I - Gleba A, com 15.832,80m² (quinze mil, oitocentos e trinta e dois 
metros quadrados e oitenta centímetros quadrados);

  II - Gleba B, com 18.668,88m² (dezoito mil, seiscentos e sessenta e oito 
metros quadrados e oitenta e oito centímetros quadrados);

  III - Gleba C, com 18.668,88m² (dezoito mil, seiscentos e sessenta e 

oito metros quadrados e oitenta e oito centímetros quadrados);

  IV - Gleba D, com 18.668,88m² (dezoito mil, seiscentos e sessenta e 
oito metros quadrados e oitenta e oito centímetros quadrados);

  V - Gleba E, com 21.504,96m² (vinte e um mil, quinhentos e quatro 
metros quadrados e noventa e seis centímetros quadrados);

  VI - Gleba F, com 11.943,04m² (onze mil, novecentos e quarenta e três 
metros quadrados e quatro centímetros quadrados).

  Art. 2° Na execução do plano de retalhamento, deverá ser observada 
a legislação pertinente, em especial a Lei n° 6.492, de 18 de dezembro 
de 2020.

  Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 4 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

 

PORTARIA Nº 10.842, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2022.

"Prorroga o prazo estabelecido na Portaria n° 10.510, de 21 de outubro 
de 2021."

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

  Considerando ainda o que consta do protocolo administrativo digital 
PMA nº 103.818/2022,

  R E S O L V E :

  I - Fica prorrogado, até o dia 06 de janeiro de 2024, o prazo estabeleci-
do na Portaria n° 10.510, de 21 de outubro de 2021, referente à cessão 
da servidora pública municipal Denise Begnami Morábito, junto à Justiça 
Eleitoral do Estado de São Paulo - Juízo da 384ª Zona Eleitoral - Ameri-
cana, para desempenhar atividades no Cartório Eleitoral.

  II - Estabelecer que esta portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

  Prefeitura Municipal de Americana, ao 1º 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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LICITAÇÕES 

EDITAL HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

n PREGÃO ELETRÔNICO N.º 136/2022. 

Processo n.º 5.292/2022.

OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICA-
MENTOS, MATERIAIS E INSUMOS PARA ATENDIMENTO DE MAN-
DADOS JUDICIAIS"
  A Prefeitura Municipal de Americana torna público que foi HOMOLO-

GADO e ADJUDICADO o Pregão Eletrônico nº 136/2022 para as se-

guintes empresas: 

H H CAVALARO EIRELI - ITEM 04 R$ 35,96, ITEM 17 R$ 1,20, ITEM 36 

R$ 35,96, ITEM 49 R$ 1,20. CM HOSPITALAR S.A. - ITEM 08 R$ 2,15, 

ITEM 22 R$ 6,52, ITEM 28 R$ 4,07, ITEM 29 R$ 4,98. PARTNER FAR-
MA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EIRELI - ITEM 13 

R$ 1,828. FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 
- ITEM 15 R$ 7,50. CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
LTDA - ITEM 20 R$ 0,39. INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA - ITEM 23 

R$ 3,95, ITEM 27 R$ 1,18, ITEM 30 R$ 6,30.

EDITAL HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

n PREGÃO ELETRÔNICO N.º 138/2022. 

Processo n.º 8.679/2022.

OBJETO: "AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS PARADIDÁTICOS COM 
TÍTULOS SELECIONADOS, DENOMINADOS "MINHA PRIMEIRA BI-
BLIOTECA" PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO"
  A Prefeitura Municipal de Americana torna público que foi HOMOLO-

GADO e ADJUDICADO o Pregão Eletrônico nº 138/2022 para as se-

guintes empresas: 

EDITORA TERRA DO SABER LTDA - ITEM 01 R$ 3.482.499,98. ILUS-
TRADA EDITORA LTDA - ITEM 02 R$ 387.000,00.

EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

n DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 064/2022 - 1015.

 Processo n.º 9.577/2022.

OBJETO: "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CUMPRIMENTO 
DE ORDENS JUDICIAIS".
  Contratada: "DROGAL FARMACÊUTICA LTDA" - VALOR TOTAL R$ 
1.232,40.
  Contratada: "AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA" - 
VALOR TOTAL R$ 121.113,00.
  Contratada: "DROGARIA MINI LTDA" - VALOR TOTAL R$ 10.198,80.
  Prazo: Entrega Única / 180 dias.

  Fundamento legal: Art. 24, IV da Lei Federal nº 8.666/93.

  Ratificação: Secretário Adjunto de Administração, em 04 de Novembro 

de 2022.

EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

n DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 065/2022 - 1016.

 Processo n.º 10.865/2022.

OBJETO: "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS FARMÁCIAS 
MUNICIPAIS E UNIDADES DE SAÚDE".
  Contratada: "KIREI TECNOLAB LTDA" - VALOR TOTAL R$ 794,00.
  Contratada: "QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA" - VALOR TOTAL R$ 4.338,00.
  Prazo:  Entrega Única
  Fundamento legal: Art. 24, IV da Lei Federal nº 8.666/93.
  Ratificação: Secretário Adjunto de Administração, em 04 de Novembro 
de 2022.

EDITAL DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

n PREGÃO PRESENCIAL N.º 065/2022. 

Processo n.º 7.467/2022.

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS, TÉCNICOS E DIRIGEN-
TES EM EVENTOS MUNICIPAIS E INTERMUNICPAIS"
  A Prefeitura Municipal de Americana torna público que, conforme deter-

minação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, fica SUSPEN-
SA a presente licitação.

EDITAL DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

n PREGÃO PRESENCIAL N.º 069/2022. 

Processo n.º 10.321/2022.

OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GA-
LÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA TODAS AS SECRE-
TARIAS MUNICIPAIS".
  Data e horário limite para credenciamento, apresentação de propostas 

e documentos: 23 de Novembro de 2022, às 14h00, no Auditório "Villa 

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

Início da sessão de disputa de preços: 23 de Novembro de 2022, às 
14h00.
  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 09 de Novembro 
de 2022

  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, 07 de 

Novembro de 2022.
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SECRETARIA DE FAZENDA
 

UniDaDe De tribUtação

TERMO DE INDEFERIMENTO DA OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL

(RESULTADO PUBLICADO NO PORTAL DO SIMPLES NACIONAL EM 26/10/2022)

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 37/2022 dos contribuintes relacionados no anexo I. A Unidade de Tributação da Secretaria de Fazenda do Mu-

nicípio de  Americana, na forma da lei, FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento e a quem mais possa 

interessar, que, com fundamento no § 6º do artigo 16 da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, e nos artigos 6º, 14 e 122 da 

Resolução CGSN nº. 140 de 22 de maio de 2018, os contribuintes relacionados no Anexo I ficam impedidos de optarem pelo Simples Nacional 

em razão de não estarem inscritos no Cadastro de Atividades. Pelo presente EDITAL os contribuintes relacionados no anexo I ficam NOTIFICADOS 

de que poderão impugnar o indeferimento no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da ciência desse Termo de Indeferimento, observado o dis-

posto nos artigos 238, 239, 265 e 266 da Lei nº. 4.930/2009, com redação das Leis nº 5.432/2012 e 6.079/2017. Do despacho de primeira instância 

caberá recurso no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da ciência da decisão, observado o disposto no artigo 269 da Lei nº. 4.930/2009. As 

impugnações e recursos devem ser realizadas por meio de petição, formalizada através de protocolo digital, acompanhada dos seguintes documen-

tos digitalizados: a) RG e CPF/CNPJ do interessado; b) procuração, acompanhada dos documentos pessoais do procurador (RG e CPF), quando o 

signatário do requerimento for procurador; c) se pessoa jurídica, instrumento de constituição e, se for o caso, suas alterações posteriores ou o ins-

trumento de constituição consolidado, regularmente registrado no órgão competente; d) outros documentos auxiliares na fundamentação do pedido. 

A Unidade de Julgamento de Processos Administrativos, responsável pela análise do pedido, poderá a seu critério solicitar outros documentos ou 

esclarecimentos que julgar necessário. Para que produza seus efeitos jurídicos e legais, e ignorância não possa ser alegada, expediu-se o presente 

edital, devidamente publicado na forma da Lei. 

CNPJ NOME EMPRESARIAL 
47.964.322/0001-14 MARGUTTI KIDS LTDA 

48.241.496/0001-11 AUTO CENTER MARONEZ LTDA 

47.862.816/0001-98 ARACELE N. G. TOMIATO AVALIAÇÃO E FORMAÇÃO EM PSICOLOGIA 

47.884.386/0001-05 GILSON GOMES DOS SANTOS GAS 

 

Americana, 07 de novembro de 2022

FRANCIANE BINI LIBARDI
Agente Fiscal de Rendas Municipais
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
 

UniDaDe De transportes e sistema Viário

SETOR DE MULTAS

Fica o interessado cientificado do julgamento proferido pela JARI - Junta Administrativa de Recursos de Infração - 1ª Instância.

 
 

 
 
 
 
 

Processo Placa Nº Auto Resultado 
200704/2022 DIX0223 Z000074382-1 DEFERIDO 
200705/2022 FYD0A81 C000004050-1 DEFERIDO 
200707/2022 DBT9674 Z000068283-1 INDEFERIDO 
200708/2022 CTP0725 Z000075516-1 DEFERIDO 
200710/2022 GHZ2E78 Z000075705-1 DEFERIDO 
200711/2022 ESN5070 C000003901-1 DEFERIDO 
200712/2022 PYD1B63 E010298579-1 INDEFERIDO 
200713/2022 QAP0A81 C000003672-1 INDEFERIDO 
200715/2022 DRO4707 Z000075068-1 INDEFERIDO 
200716/2022 DRO4707 Z000074899-1 INDEFERIDO 
200717/2022 EEE1G14 E010288184-1 INDEFERIDO 
200718/2022 RJS1I90 E010300566-1 INDEFERIDO 
200719/2022 GHZ2E78 Z000076557-1 INDEFERIDO 
200726/2022 FVW6599 F430259187-1 INDEFERIDO 

 
 
 
 

  Para os processos INDEFERIDOS, cabe recurso para o CETRAN (2ª Instância), no prazo de 30 dias do julgamento do processo.

Americana, 07 de novembro de 2022

PEDRO DO NASCIMENTO JUNIOR
AUTORIDADE DE TRÂNSITO

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/21

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.784/2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de implantação, intermediação e administração de um sistema informa-
tizado e integrado via WEB on-line real time, com utilização de etiqueta com tecnologia RFID ou similar, e a utilização de sistema de gerenciamento 
para o fornecimento de combustíveis (gasolina, etanol, diesel comum e S-10) em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme especifica-
ções constantes no Termo de Referência.

CONTRATANTE: Departamento de Água e Esgoto 

CONTRATADA: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

FINALIDADE: Prorrogação da vigência contratual por mais 12 (doze) meses a partir de 07/12/2022.

ASSINATURA DO TERMO: 04/11/2022.

Americana, 04 de novembro de 2022

MARCOS EDUARDO  MORELLI
SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE GESTÃO
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EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/21

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.017/2021

OBJETO: Contratação de Empresa especializada para realização de 
análises de efluentes para atender a Lei Estadual 997/76 e Resolução 
Conama 430/11, conforme quantidades e especificações constantes no 
Termo de Referência - Anexo I.

CONTRATO: 43/21

CONTRATANTE: Departamento de Água e Esgoto

CONTRATADA: ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 
LTDA

FINALIDADE: Prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 
150 (cento e cinquenta) dias, a partir de 01/11/22.

ASSINATURA DO TERMO: 31/10/2022

Americana, 04 de novembro de 2022

MARCOS EDUARDO  MORELLI
SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE GESTÃO

 

PORTARIA Nº 1.207 , DE 07 DE NOVEMBRO DE 2022.

"Que exonera servidor público municipal concursado".

CARLOS CESAR GIMENEZ ZAPPIA, Superintendente do Departamen-
to de Água e Esgoto, no uso das atribuições que lhe são conferidas por 
lei, 

R E S O L V E :
  I - Exonerar, conforme protocolo nº 9.721/2021 o servidor público mu-
nicipal concursado Sr. DANIEL CAVALVANTI CARNEIRO DA SILVA, ma-
trícula 1.652, do cargo de Procurador Jurídico.

  II - Estabelecer que esta Portaria entre em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seu efeito a 26 de outubro de 2022.

  Publicada no quadro de editais na mesma data.

Americana, 07 de novembro de 2022

CARLOS CESAR GIMENEZ ZAPPIA
SUPERINTENDENTE

GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA 
(GAMA)

 

PORTARIA N° 317, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2022

"Que Prorroga a Portaria nº 253, de 05 de setembro de 2022."

MARCO AURÉLIO DA SILVA, DIRETOR-COMANDANTE da GUARDA 

MUNICIPAL DE AMERICANA, no uso das atribuições que lhe são confe-

ridas por lei e pela Portaria nº 10.236 de 01 de janeiro de 2021. 

  Considerando o PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO no PRO-
CESSO ADMINISTRATIVO/1DOC nº 8.845/2022

R E S O L V E:

  I- Prorrogar o prazo da Portaria nº 253 de 05 de setembro de 2022, 

por mais 60 (SESSENTA) dias, conforme SOLICITAÇÃO da COMISSÃO 
PROCESSANTE

  II- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-

-se as disposições em contrário.

Americana, 07 de novembro de 2022

MARCO AURÉLIO DA SILVA
DIRETOR-COMANDANTE

 

PORTARIA N° 318, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2022

"Que Prorroga a Portaria nº 259, de 08 de setembro de 2022

MARCO AURÉLIO DA SILVA, DIRETOR-COMANDANTE da GUARDA 

MUNICIPAL DE AMERICANA, no uso das atribuições que lhe são confe-

ridas por lei e pela Portaria nº 10.236 de 01 de janeiro de 2021. 

  Considerando o PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO no PRO-
CESSO ADMINISTRATIVO/1DOC nº 8.910/2022

R E S O L V E:

  I- Prorrogar o prazo da Portaria nº 259 de 08 de setembro de 2022, 

por mais 60 (SESSENTA) dias, conforme SOLICITAÇÃO da COMISSÃO 
PROCESSANTE

  II- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-

-se as disposições em contrário.

Americana, 07 de novembro de 2022

MARCO AURÉLIO DA SILVA
DIRETOR-COMANDANTE
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PORTARIA N° 319, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2022

"Que Prorroga a Portaria nº 256, de 06 de setembro de 2022."

MARCO AURÉLIO DA SILVA, DIRETOR-COMANDANTE da GUARDA 

MUNICIPAL DE AMERICANA, no uso das atribuições que lhe são confe-

ridas por lei e pela Portaria nº 10.236 de 01 de janeiro de 2021. 

  Considerando o PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO no PRO-
CESSO ADMINISTRATIVO/1DOC nº 8.911/2022

R E S O L V E:

  I- Prorrogar o prazo da Portaria nº 256 de 06 de setembro de 2022, 

por mais 60 (SESSENTA) dias, conforme SOLICITAÇÃO da COMISSÃO 
PROCESSANTE

  II- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-

-se as disposições em contrário.

Americana, 07 de novembro de 2022

MARCO AURÉLIO DA SILVA
DIRETOR-COMANDANTE

 

PORTARIA N° 320, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2022

"Que Prorroga a Portaria nº 258, de 08 de setembro de 2022."

MARCO AURÉLIO DA SILVA, DIRETOR-COMANDANTE da GUARDA 

MUNICIPAL DE AMERICANA, no uso das atribuições que lhe são confe-

ridas por lei e pela Portaria nº 10.236 de 01 de janeiro de 2021. 

  Considerando o PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO no PRO-
CESSO ADMINISTRATIVO/1DOC nº 8.912/2022

R E S O L V E:

  I- Prorrogar o prazo da Portaria nº 258 de 08 de setembro de 2022, 

por mais 60 (SESSENTA) dias, conforme SOLICITAÇÃO da COMISSÃO 
PROCESSANTE

  II- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-

-se as disposições em contrário.

Americana, 07 de novembro de 2022

MARCO AURÉLIO DA SILVA
DIRETOR-COMANDANTE
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