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Diário oficial

  Abertura das Propostas: 14 de Junho de 2021, a partir das 08h00 
horas.

  Início da sessão de disputa de preços: 14 de Junho de 2021, 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 31de Maio de 2021.

- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2021. 

 Processo nº 3.606/2021.

OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATE-
RIAIS DE ENFERMAGEM, DA CLASSE DE SERINGAS PARA INSU-
LINA, PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E PRONTO 
ATENDIMENTO DO ZANAGA".

  Abertura das Propostas: 15 de Junho de 2021, a partir das 08h00 
horas.

  Início da sessão de disputa de preços: 15 de Junho de 2021, 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 31de Maio de 2021.

- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 074/2021. 

 Processo nº 3.063/2021.

OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICA-
MENTOS PARA ATENDIMENTO DE MANDADO JUDICIAL".
  Abertura das Propostas: 16 de Junho de 2021, a partir das 08h00 
horas.

  Início da sessão de disputa de preços: 16 de Junho de 2021, 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 31 de Maio de 2021.

- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075/2021. 

 Processo nº 3.786/2021.

OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNE-

Terça-feira, Americana, terça-feira, Americana, terça-feira, 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 

LICITAÇÕES

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

- CONVITE Nº 008/2021. 

Processo n.º 29.403/2020.

OBJETO:"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE 
OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REFORÇO ESTRUTURAL DO PALCO 
DO TEATRO MUNICIPAL LULU BENENCASE, COM FORNECIMEN-
TO DE MATERIAIS, MÃO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS". 

  A Prefeitura Municipal de Americana torna público que foi HOMOLOGA-
DO e ADJUDICADO o Convite n.º 008/2021 para a seguinte empresa:
"MARALTO CONSTRUTORA LTDA" - VALOR TOTAL R$ 165.202,45.
  Eu, Luciane Carloni, matrícula n.º 11.215, conferi o presente. Eu, Fabio 
Beretta Rossi, Secretário de Administração, autorizei a publicação oficial. 

Americana, 27 de Maio de 2021.

 

LICITAÇÕES

EDITAL DE ABERTURA DE PREGÃO ELETRÔNICO

n PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2021. 

 Processo nº 3.627/2021.

OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICA-
MENTOS SISTEMA CARDIOVASCULAR E RENAL PARA AS UNIDA-
DES DE SAÚDE E FARMÁCIAS MUNICIPAIS".

  Abertura das Propostas: 14 de Junho de 2021, a partir das 08h00 
horas.

  Início da sessão de disputa de preços: 14 de Junho de 2021, 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 31de Maio de 2021.

- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/2021. 

 Processo nº 3.540/2021.

OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICA-
MENTOS PARA O MANEJO DE NEOPLASIAS".
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ROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA OS ANIMAIS 
DO PARQUE ECOLÓGICO MUNICIPAL".

  Abertura das Propostas: 16 de Junho de 2021, a partir das 08h00 
horas.

  Início da sessão de disputa de preços: 16 de Junho de 2021, 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 31de Maio de 2021.

EDITAL DE ABERTURA DE PREGÃO PRESENCIAL

- PREGÃO PRESENCIAL N.º 019/2021. 
Processo n.º 28.843/2020.

OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SER-

VIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO E 
GALERIAS PLUVIAIS, COM EQUIPAMENTOS COMBINADOS DE HI-
DROJATO DE ALTA PRESSÃO E SUGADOR DE ALTA POTÊNCIA, 
NO MUNICÍPIO".

Data e horário limite para credenciamento, apresentação de propos-
tas e documentos: 15 de Junho de 2021, às 08h30, na Sala da Unida-
de de Suprimentos, sito a Av. Brasil, nº 85,1º andar.
Início da sessão de disputa de preços: 15 de Junho de 2021, às 
08h30.

  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 31 de Maio de 
2021.

  Eu, Luciane Carloni, matrícula n.º 11.215, conferi o presente. Eu, Fabio 
Beretta Rossi, Secretário de Administração, autorizei a publicação oficial. 

Americana, 27 de Maio de 2021. 

 

DECRETO Nº12.703, DE 27 DE MAIO DE 2021.
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DECRETO Nº 12.702, DE 26 DE MAIO DE 2021.

"Dispõe sobre a composição da Comissão de Avaliação de Imóveis e de 
Preços Públicos, e dá outras providências."

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

  Considerando o disposto n a Lei Municipal n° 4.299, de 4 de janeiro 
de 2006;

  Considerando o disposto no Decreto n° 6.783, de 23 de janeiro de 2006;

  Considerando o que consta do memorando digital PMA nº 188/2021,

  D E C R E T A :

  Art. 1º A Comissão de Avaliação de Imóveis e de Preços Públicos passa 
a ser composta pelos seguintes membros:

  I - representantes da Secretaria de Planejamento:

  - Geraldo José Bueno Neves;

  - Antonio Candido de Nadai;

  - Elisabete Aparecida Favaretto Bonin;

  - Marco Antonio Alves Jorge;

  II - representante da Secretaria de Administração:

  - Renato Amaral;

  III - representante da Secretaria de Fazenda:

  - Alexandra de Araujo Valenzuela;

  IV - representante da Secretaria de Meio Ambiente:

  - Katia Cristina Mansette Birke;

  V - representante da Secretaria de Negócios Jurídicos:

  - João Bosco Ramalho;

  VI - representante da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos:

  - Vânia Roque Marinheiro;

  VII - representantes do Mercado Imobiliário:

  - Edmilson Feltrin;

  - Rogério Diniz Armond;

  - José Roberto Renesto;

  - Edmilson Rovina.

  Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário, em especial, o Decreto n° 11.248, de 9 
de dezembro de 2015.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 26 de maio de 2021.

          Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.

FRANCISCO ANTONIO SARDELLI
PREFEITO MUNICIPAL

FABIO BERETTA ROSSI 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

 

DECRETO Nº 12.701, DE 25 DE MAIO DE 2021.

"Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação amigável ou 
judicial, a área que especifica, 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 arts. 2º, 6º e 15 do Decreto-Lei n° 3.365, 
de 21 de junho de 1941;

  Considerando o disposto no art. 62, inciso IV, da Lei Orgânica do Mu-

nicípio de Americana;

  Considerando, ainda, a necessidade de abertura de via pública para 
fins de melhoria e viabilização do sistema viário existente;

  Considerando, finalmente, os elementos que integram o processo ad-
ministrativo digital PMA nº 2.065/2021,

  D E C R E T A :

  Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação 
amigável ou judicial, as áreas de terreno a seguir descritas, e eventuais 
benfeitorias nelas existentes:

  Proprietário: Espólio de Silvio Rachid

  Local: Estrada Luiz Renato Nascimento - Gleba E - Sítio Boa Vista - 
Americana/SP

  Cadastro: 11.1000.0570.0000

  Descrição: "Inicia-se num ponto localizado no alinhamento a Estrada 
Luiz Renato Nascimento onde faz divisa com Gleba D e segue em reta 
pelo referido alinhamento numa distância de 90,81m (noventa metros e 
oitenta e um centímetros); deste deflete à direita e segue em reta divi-
sando com a Gleba F1 numa distância de 10,15m (dez metros e quinze 
centímetros); deste deflete à direita e segue em reta divisando com área 
remanescente numa distância de 39,25m (trinta e nove metros e vinte 
e cinco centímetros); deste deflete à direita e segue em reta divisando 
com área remanescente numa distância de 53,56m (cinquenta e três 
metros e cinquenta e seis centímetros); deste deflete à direita e segue 
em reta divisando com Gleba D numa distância de 6,17m (seis metros e 
dezessete centímetros) até o ponto inicial perfazendo uma área super-
ficial de 710,86m2 (setecentos e dez metros quadrados e oitenta e seis 
centímetros quadrados)."

  Proprietário: Guerino Ceotto Júnior

  Local: Estrada Luiz Renato Nascimento - Gleba F1 - Sítio Boa Vista - 
Americana/SP

  Cadastros: 11.1000.0691.0001/11.1000.0691.0002/11.1000.0691.0003  
11.1000.0691.0004/11.1000.0691.0005/11.1000.0691.0006

  Descrição: Inicia num ponto localizado no alinhamento da Estrada Luiz 
Renato Nascimento onde faz divisa com Gleba E e segue em reta pelo 
referido alinhamento numa distância de 98,65m (noventa e oito metros 
e sessenta e cinco centímetros); deste deflete à direita e segue em reta 
divisando com a Gleba F2 numa distância de 10,14m (dez metros e qua-
torze centímetros); deste deflete à direita e segue em reta divisando com 
área remanescente numa distância de 98,55m (noventa e oito metros e 
cinquenta e cinco centímetros); deste deflete à direita e segue em reta 
divisando com Gleba E numa distância de 10,15m (dez metros e quin-
ze centímetros) até o ponto inicial perfazendo uma área superficial de 
888,70m2 (oitocentos e setenta e oito metros quadrados e setenta cen-
tímetros quadrados)."

  Parágrafo único. As áreas descritas neste artigo, declaradas de utilida-
de pública para fins de desapropriação, destinam-se à abertura de via 
pública para fins de melhoria e viabilização do sistema viário existente.

  Art. 2º Fica a Secretaria de Negócios Jurídicos autorizada a ajuizar 
a competente ação, visando a expropriação das áreas declaradas de 
utilidade pública descritas no artigo anterior, cumulando-a com pedido 
de imissão provisória na posse e utilizando-se, inclusive, em sendo a 
hipótese, de pleito de urgência no processamento da causa. 

  Art. 3º As despesas decorrentes da execução deste decreto correrão à 
conta das dotações orçamentárias próprias. 

  Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 25 de maio de 2021.

   

Publicado na mesma data na 
Secretaria de Administração

FABIO BERETTA ROSSI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO 

FRANCISCO ANTONIO 
SARDELLI 

PREFEITO MUNICIPAL

DIEGO DE BARROS GUIDOLIN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

NEGÓCIOS JURÍDICOS

Publicado na mesma data na 
Secretaria de Administração

FABIO BERETTA ROSSI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO 

FRANCISCO ANTONIO 
SARDELLI 

PREFEITO MUNICIPAL

DIEGO DE BARROS GUIDOLIN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

NEGÓCIOS JURÍDICOS
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PORTARIA Nº 10.401, DE 25 DE MAIO DE 2021.

"Que exonera servidora comissionada."

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

  R E S O L V E :

  I - Exonerar, conforme memorando digital nº 3.845/2021, a servidora 
comissionada NAYARA TRAMONTINA DA CONCEICAO, do cargo de 
ASSESSOR DE GABINETE DO SECRETÁRIO, em 25 de maio de 2021.

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

   Prefeitura   Municipal de Americana, aos 25 de maio de 2021.

   Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.

FRANCISCO ANTONIO SARDELLI
PREFEITO MUNICIPAL

FABIO BERETTA ROSSI 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

 

PORTARIA Nº 10.402, DE 26 DE MAIO DE 2021.

"Dispõe sobre a composição das Comissões para avaliação de estágio 
probatório, atuação em processos administrativos disciplinares e de sin-
dicâncias, instituídas pela Portaria n° 8.776, de 4 de agosto de 2017, 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 Portaria n° 8.776, de 4 de agosto de 2017;

  Considerando o que consta do protocolo digital PMA nº 38.227/2021,

  R E S O L V E :

  I - As Comissões para a avaliação de estágio probatório, atuação em 
processos administrativos disciplinares e de sindicâncias, instituídas 
pela Portaria n° 8.776, de 4 de agosto de 2017, passam a ser compostas 
pelos seguintes membros:

  a) Comissão I:

  - Eduardo Moreira Mongelli;

  - Francisco de Assis Rossi Haddad;

  - Elisangela Mioto Reiter;

  - Suplente: Roberto Carlos da Rocha.

  b) Comissão II:

  - Enzo Hirose Jurgensen;

  - José Francisco Montezelo;

  - Paulo Cesar dos Santos;

  - Suplente: Letícia Antonelli Lehoczki

  II - Fica revogada a Portaria n° 10.392, de 10 de maio de 2021.

  III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 26 de maio 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

 

LEI Nº 6.514, DE 26 DE MAIO DE 2021.

Autor do Projeto de Lei C. M. nº 60/2021 - Poder Executivo - Francisco 
Antonio Sardelli. 

  "Dispõe sobre o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle 
Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bási-
ca e de Valorização dos Profissionais da Educação - CACS-FUNDEB, 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 Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social 
do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação - CACS-FUNDEB, criado 
pela Lei nº 4.518, de 27 de agosto de 2007, passa a regular-se pelas 
disposições desta Lei.

  Art. 2º O conselho de que trata o artigo 1º desta Lei é órgão colegiado, 
composto por 11 (onze) membros titulares e seus respectivos suplentes, 
sendo:

  I - 2 (dois) representantes do Poder Executivo Municipal, dos quais pelo 
menos 1 (um) da Secretaria Municipal de Educação ou órgão educacio-
nal equivalente;

  II - 1 (um) representante dos professores da educação básica pública;

  III - 1 (um) representante dos diretores das escolas básicas públicas;

  IV - 1 (um) representante dos servidores técnico-administrativos das 
escolas básicas públicas;

  V - 1 (um) representante do Conselho Tutelar;

  VI - 1 (um) representante do Conselho Municipal de Educação;

  VII - 2 (dois) representantes dos pais de alunos da educação básica 
pública;

  VIII - 2 (dois) representantes dos estudantes da educação básica pú-
blica, um dos quais indicado pela entidade de estudantes secundaristas.
  § 1º Integrarão ainda o referido conselho, quando houver, 2 (dois) repre-
sentantes de organizações da sociedade civil.

  § 2º Organizações da sociedade civil a que se refere o § 1º:

  I - são pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, nos ter-
mos da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014;

  II - desenvolvem atividades direcionadas à localidade do respectivo 
conselho;

  III - devem atestar o seu funcionamento há pelo menos 1 (um) ano 
contado da data de publicação do edital;

  IV - desenvolvem atividades relacionadas à educação ou ao controle 
social dos gastos públicos;

  V - não figuram como beneficiárias de recursos fiscalizados pelo conse-
lho ou como contratadas da Administração da localidade a título oneroso.

  § 3º Os membros do conselho previstos no caput e no § 1º deste artigo, 
observados os impedimentos dispostos no artigo 3º, serão indicados até 
20 (vinte) dias antes do término do mandato dos conselheiros anteriores, 
da seguinte forma:

  I - nos casos das representações dos órgãos municipais e das entida-
des de classes organizadas, pelos seus dirigentes;

  II - nos casos dos representantes dos diretores, pais de alunos e es-
tudantes, pelo conjunto dos estabelecimentos ou entidades de âmbito 
municipal, em processo eletivo organizado para esse fim, pelos respec-
tivos pares;

  III - nos casos de representantes de professores e servidores, pelas 
entidades sindicais da respectiva categoria;

  IV - nos casos de organizações da sociedade civil, em processo eletivo 
dotado de ampla publicidade, vedada a participação de entidades que 
figurem como beneficiárias de recursos fiscalizados pelo conselho ou 
como contratadas da Administração da localidade a título oneroso.

  § 4º Os membros do conselho serão nomeados por decreto do Poder 

Publicado na mesma data na 
Secretaria de Administração

FABIO BERETTA ROSSI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO 

FRANCISCO ANTONIO 
SARDELLI 

PREFEITO MUNICIPAL

DIEGO DE BARROS GUIDOLIN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

NEGÓCIOS JURÍDICOS

Publicado na mesma data na 
Secretaria de Administração

FABIO BERETTA ROSSI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO 

FRANCISCO ANTONIO 
SARDELLI 

PREFEITO MUNICIPAL

DIEGO DE BARROS GUIDOLIN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

NEGÓCIOS JURÍDICOS
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Executivo, de acordo com o disposto no § 3º deste artigo.

  § 5º Os membros do conselho deverão guardar vínculo formal com os 
segmentos que representam, devendo esta condição constituir-se como 
pré-requisito à participação no processo eletivo previsto no § 3º deste 
artigo.

  Art. 3º São impedidos de integrar o conselho de que trata esta Lei:

  I - o cônjuge e parentes consanguíneos ou afins até 3º (terceiro) grau do 
Prefeito, do Vice-Prefeito e do Secretário Municipal de Educação;

  II - tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de assessoria ou 
consultoria que prestem serviços relacionados à administração ou ao 
controle interno dos recursos do Fundo, bem como cônjuges, parentes 
consanguíneos ou afins, até o 3º (terceiro) grau, desses profissionais;

  III - estudantes não emancipados;

  IV - pais de alunos ou representantes da sociedade civil que:

  a) exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e exone-
ração no âmbito dos órgãos do respectivo Poder Executivo gestor dos 
recursos;

  b) prestem serviços terceirizados, no âmbito dos Poderes Executivos 
em que atuam os respectivos conselhos.

  Parágrafo único. Na hipótese de inexistência de estudantes emanci-
pados, a representação estudantil poderá acompanhar as reuniões do 
conselho com direito a voz.

  Art. 4º O presidente e o vice-presidente do conselho serão eleitos por 
seus pares, em reunião do colegiado, sendo impedidos de ocupar a 
função os representantes do governo gestor dos recursos do Fundo no 
âmbito do Município.

  Art. 5º A atuação dos membros do conselho do FUNDEB:

  I - não será remunerada;

  II - é considerada atividade de relevante interesse social;

  III - assegura isenção da obrigatoriedade de testemunhar sobre infor-
mações recebidas ou prestadas em razão do exercício de suas ativida-
des de conselheiro, e sobre as pessoas que lhes confiarem ou deles 
receberem informações; e

  IV - veda, quando os conselheiros forem representantes de professores 
e diretores ou de servidores das escolas públicas, no curso do mandato:

  a) exoneração ou demissão do cargo ou emprego sem justa causa, ou 
transferência involuntária do estabelecimento de ensino em que atuam;

  b) atribuição de falta injustificada ao serviço, em função das atividades 
do conselho; e

  c) afastamento involuntário e injustificado da condição de conselheiro 
antes do término do mandato para o qual tenha sido designado.

  V - veda, quando os conselheiros forem representantes de estudantes 
em atividades do conselho, no curso do mandato, atribuição de falta in-
justificada nas atividades escolares.

  Art. 6º Para cada membro titular deverá ser nomeado um suplente, 
representante da mesma categoria ou segmento social com assento no 
conselho, que substituirá o titular em seus impedimentos temporários, 
provisórios e em seus afastamentos definitivos, ocorridos antes do fim 
do mandato.

  Parágrafo único. Na hipótese de impedimento superveniente dos mem-
bros titular e suplente do mesmo segmento, a instituição ou segmento 
responsável deverá proceder na forma do § 3º, do art. 2º.

  Art. 7º O mandato dos membros do CACS-FUNDEB será de 4 (quatro) 
anos, vedada a recondução para mandato subsequente, e iniciar-se-á 
em 1º de janeiro do 3º (terceiro) ano de mandato do chefe do Poder 
Executivo.

  Parágrafo único. O 1º (primeiro) mandato dos conselheiros municipais 
extinguir-se-á em 31 de dezembro de 2022.

  Art. 8º O CACS-FUNDEB reunir-se-á, ordinariamente, a cada 3 (três) 
meses ou, extraordinariamente, por convocação de seu presidente.

  Art. 9º Compete ao CACS-FUNDEB:

  I - elaborar parecer das prestações de contas a que se refere o parágra-
fo único do art. 31 da Lei Federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020;

  II - supervisionar o censo escolar anual e a elaboração da proposta or-
çamentária anual, no âmbito municipal, com o objetivo de concorrer para 
o regular e tempestivo tratamento e encaminhamento dos dados estatís-
ticos e financeiros que alicerçam a operacionalização dos Fundos;

  III - acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos à con-
ta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE) 
e do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à 
Educação de Jovens e Adultos (PEJA) e, ainda, receber e analisar as 
prestações de contas referentes a esses programas, com a formulação 
de pareceres conclusivos acerca da aplicação desses recursos e o en-
caminhamento deles ao FNDE.

  § 1º O conselho atuará com autonomia em suas decisões, sem vin-
culação ou subordinação institucional ao Poder Executivo local e será 
renovado periodicamente ao final de cada mandato dos seus membros.

  § 2º O conselho não contará com estrutura administrativa própria, e 
incumbirá ao Município garantir infraestrutura e condições materiais ade-
quadas à execução plena das suas competências, bem como oferecer 
ao Ministério da Educação os dados cadastrais relativos à criação e à 
composição do respectivo conselho.

  Art. 10. São prerrogativas do CACS-FUNDEB:

  I - apresentar ao Poder Legislativo local e aos órgãos de controle inter-
no e externo, manifestação formal acerca dos registros contábeis e dos 
demonstrativos gerenciais do Fundo;

  II - por decisão da maioria de seus membros, convocar o Secretário 
Municipal de Educação, ou servidor equivalente, para apresentar-se, em 
prazo não superior a 30 (trinta) dias, a fim de prestar esclarecimento 
acerca do fluxo de recursos e execução das despesas do Fundo;

  III - requisitar ao Poder Executivo cópia de documentos, os quais serão 
imediatamente concedidos, devendo a resposta ocorrer em prazo não 
superior a 20 (vinte) dias, referentes a:

  a) licitação, empenho, liquidação e pagamento de obras e serviços 
custeados com recursos do Fundo;

  b) folhas de pagamento dos profissionais da educação, as quais de-
verão discriminar aqueles em efetivo exercício na educação básica e 
indicar o respectivo nível, modalidade ou tipo de estabelecimento a que 
estejam vinculados;

  c) documentos referentes aos convênios do Poder Público com as insti-
tuições comunitárias, confessionais ou filantrópicas, sem fins lucrativos, 
incluídas no FUNDEB para fins de cômputo das matrículas efetivadas na 
educação infantil, oferecidas em creches;

  d) outros documentos necessários ao desempenho de suas funções.

  IV - realizar visitas e inspetorias in loco para verificar:
  a) o desenvolvimento regular de obras e serviços efetuados nas institui-
ções escolares com recursos do Fundo;
  b) a adequação do serviço de transporte escolar;

  c) a utilização em benefício do sistema de ensino de bens adquiridos 
com recursos do Fundo.

  Art. 11. No prazo de 30 (trinta) dias, a contar da instalação do CACS- 
FUNDEB deverá ser aprovado o Regimento Interno que viabilize seu 
funcionamento.

  Art. 12. Durante o prazo previsto no § 3º do art. 2º, os novos membros 
deverão se reunir com os membros do CACS-FUNDEB, cujo mandato 
estará se encerrando, para transferência de documentos e informações 
de interesse do conselho.

  Art. 13. O Município disponibilizará, em sítio na Internet, informações 
atualizadas sobre a composição e o funcionamento do CACS-FUNDEB, 
incluídos:

  I - nomes dos conselheiros e das entidades ou segmentos que repre-
sentam;

  II - correio eletrônico ou outro canal de contato direto com o conselho;

  III - atas de reuniões;

  IV - relatórios e pareceres;
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  V - outros documentos produzidos pelo conselho.

  Art. 14. As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta da se-
guinte dotação orçamentária: 02.09.01.3.3.90.30.00.2.037.

  Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 26 de maio de 2021.

         
Ref. Prot. Digital PMA nº 4.181/2021.

SECRETARIA DE CULTURA E 
TURISMO

 

UniDaDe De TUrismo

CONSELHO MUNICIPAL DO TURISMO

CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO ORDINÁRIA NO DIA 09/06/2021.

O COMTUR - Conselho Municipal do Turismo através da Presiden-
te no uso das suas atribuições, convoca os seus Conselheiros para a 
Reunião Ordinária a ser realizada no dia 09 de junho de 2021 (quarta-
-feira), às 08h30 horas, na Sala de Teatro do C.C.L - Av.Brasil 1293 
- Americana, para apreciação da seguinte PAUTA DO DIA :

  I. Abertura;
  II. Justificativas das ausências;
  III. Deliberação e Aprovação da Ata da Reunião anterior; 
  IV. Eleições 2021/2023;

Americana, 25 de maio de 2021

PATRICIA GONÇALVES DIAS AGOSTINETO PAPA
PRESIDENTE DO COMTUR

Conselho   Municipal do Turismo
Avenida   Brasil, 1.293, Jd. São Paulo - Americana/SP - Telefone (19) 3408-4800
www.americana.sp.gov.br/comtur

  

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E 
ESGOTO

 

PORTARIA Nº 1.103, DE 26 DE MAIO DE 2021.
"Que constitui Comissão Processante Administrativa".

   O Diretor de Unidade Executiva do Departamento de Água e Esgoto 
de Americana, Marcos Eduardo Morelli, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas por lei,

  RESOLVE:

  Artigo 1º - Constituir Comissão Processante Administrativa referente ao 
Processo Administrativo nº 7.437/2021. 

  Artigo 2º - A Comissão será composta pelos servidores: 

  - Sônia Aparecida Bonesso
  - Karina Cristiane Maule
  - Robson Cardoso Guedes
  - Ademir Devechi Pacheco
  - Rosana de Godoy

  Artigo 3º - A presidência da Comissão poderá ser exercida pelo primei-
ro membro indicado, que terá prazo de 30 (trinta) dias para entrega do 
relatório final.

  Artigo 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

  Publicada no quadro de editais, na mesma data.

Americana, 26 de maio de 2021

MARCOS EDUARDO MORELLI
DIRETOR DE UNIDADE EXECUTIVA

Publicado na mesma data na 
Secretaria de Administração

FABIO BERETTA ROSSI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO 

FRANCISCO ANTONIO 
SARDELLI 

PREFEITO MUNICIPAL

DIEGO DE BARROS GUIDOLIN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

NEGÓCIOS JURÍDICOS

MANTENHA O
DISTANCIAMENTO

SOCIAL

Contra a

propagação 

da Covid-19

As medidas 

de proteção

individual são

fundamentais!


		2021-05-28T10:06:43-0300
	MUNICIPIO DE AMERICANA:45781176000166




