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priado para eleição da sociedade civil, nomeação e posse virtual dos 
membros eleitos no CNAS, inclusive reuniões e deliberações;

  Considerando Ofício Circular CONSEAS/SP nº 042/2020 com orienta-
ções do CNAS/CONSEAS sobre processo eleitoral dos representantes 
da Sociedade Civil nos Conselhos de Assistência Social e forma on-line 
de seus trabalhos/reuniões;

  Considerando Nota CNAS - Funcionamento dos Colegiados, de 03 de 
setembro de 2020.

  Considerando a Resolução da Secretaria de Desenvolvimento Social 
do Governo do Estado de São Paulo (SEDS-SP) nº 7, de 17 de março de 
2020 que estabelece os procedimentos a serem adotados na prevenção 
de contágio pelo Coronavírus (COVID-19) considerando a pandemia do 
novo Coronavírus (COVID-19);

  Considerando o Decreto Municipal nº 12.639, de 25 de fevereiro de 
2021, que compila as previsões dos regulamentos anteriores acerca do 
enfrentamento da pandemia de COVID-19, e dá outras providências, 
sendo previsto em seu Art. 2º a manutenção, por tempo indeterminado, 
do estado de calamidade pública decretado no Município em 23 de mar-
ço de 2020 e em seguida, em seu Art. 3º, a adoção integral no Município 
de Americana das regulamentações e políticas públicas definidas pelo 
Governador do Estado de São Paulo no denominado Plano São Paulo, 
criado pelo Decreto nº 64.881, de 23 de março de 2020, e atualizações 
ulteriores;

  Considerando a Resolução SASDH nº 01, de 1º de abril de 2021 que-
aprova o Protocolo Municipal de Medidas Mitigadoras ao Contágio e Im-
pactos pela COVID-19, aplicando-se às unidades públicas e privadas, 
setores do órgão gestor e órgãos de controle social vinculados à SASDH 
e dá outras providências,

RESOLVE:

Art. 1° Dispor sobre as adequações necessárias ao funcionamento do 
Conselho Municipal de Assistência Social de Americana - CMAS, para 
o cumprimento de suas competências, em virtude da pandemia CO-
VID-19, conforme estabelecido na Resolução SASDH nº 01, de 1º de 
abril de 2021, onde encontram-se definidos no item 2.4.Diretrizes para o 
funcionamento por fases do Plano São Paulo e de acordo com a unidade 
Casa dos Conselhos, local onde o CMAS está localizado.
  a) Funcionamento - Fase de Lockdown
  Horário de funcionamento: das 8h às 12h.
  Atendimento: 
  *Atendimentos presenciais: suspensos. 
  *Atividades coletivas presenciais: suspensas.

  b) Funcionamento - Fase Emergencial
  Horário de funcionamento: das 8h às 12h.
  Atendimento: 
  *Atendimentos presenciais: suspensos.
  *Atividades coletivas presenciais: suspensas.
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SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

 

UniDaDe De assistência social

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS
RESOLUÇÃO CMAS Nº 204, DE 27 DE MAIO DE 2021.

Dispõe sobre adequações do funcionamento do Conselho em virtude da 
pandemia COVID - 19.
  O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS - Americana/SP, 
no âmbito de sua competência e no uso das atribuições conferidas pela 
Lei Federal nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993 - Lei Orgânica de As-
sistência Social (LOAS), alterada pela Lei nº 12.435, de 06 de julho de 
2011, e a Lei Municipal nº 6.422, de 21 de maio de 2020 sobre a Política 
de Assistência Social do Município de Americana;

  Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Im-
portância Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de 
janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo coro-
navírus (COVID-19);

  Considerando a Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 que dispõe 
sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública 
de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo 
surto de 2019;

  Considerando o Decreto nº 10.282, de 20 de março de 2020, em es-
pecial, o inciso II, do artigo 3º, que Regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 
de fevereiro de 2020, para definir os serviços públicos e as atividades 
essenciais; 

  Considerando a Portaria/MS nº 188, de 4 de fevereiro de 2020, que 
declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ES-
PIN), em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-
nCoV); 

  Considerando a Portaria/MC nº 337, de 24 de março de 2020, que 
dispõe acerca de medidas para o enfrentamento da emergência de saú-
de pública de importância internacional decorrente do coronavírus, CO-
VID-19, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social; 

  Considerando o Parecer nº 00402/2020/CONJUR-MC/CGU/AGU, 
de 13 de maio de 2020, que sugere a realização de reuniões virtuais, 
incluindo a assembleia de eleição para escolha de representantes da 
sociedade civil no CNAS, devido a excepcionalidade originada pela cala-
midade pública decorrente da pandemia da COVID-19; 

  Considerando a Recomendação nº 17/2020 - MPF/PRDF/1OFCiSE, de 
27 de maio de 2020, proveniente de solicitação do Conselho Nacional de 
Assistência Social - CNAS, orientando o uso de ambiente virtual apro-
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  c) Funcionamento - Fase 1 - Vermelha
  Horário de funcionamento: das 8h às 17h.
  Atendimento: 
  *Atendimentos presenciais: suspensos. 
  *Atividades coletivas presenciais: suspensas.

  d) Funcionamento - Fase 2 - Laranja
  Horário de funcionamento: das 8h às 17h.
  Atendimento: 
  *Atendimentos presenciais: limitados, agendado e/ou monitorado para 
evitar aglomeração.
  *Atividades coletivas presenciais: liberação parcial para até 40% da 
capacidade do espaço considerando o Auto de Vistoria do Corpo de 
Bombeiros (AVCB).

  e) Funcionamento - Fase 3 - Amarela
  Horário de funcionamento: das 8h às 17h.
  Atendimento: 
  *Atendimentos presenciais: limitados, agendado e/ou monitorado para 
evitar aglomeração.
  *Atividades coletivas presenciais: liberação parcial para até 40% da ca-
pacidade do espaço considerando o Auto de Vistoria do Corpo de Bom-
beiros (AVCB) e respeitando o distanciamento mínimo de 1,5 metros.

  f) Funcionamento - Fase Verde
  Horário de funcionamento: das 8h às 17h.
  Atendimento: 
  *Atendimentos presenciais: preferencialmente agendado e/ou monito-
rado para evitar aglomeração.
  *Atividades coletivas presenciais: liberação parcial para até 60% da ca-
pacidade do espaço considerando o Auto de Vistoria do Corpo de Bom-
beiros (AVCB) e respeitando o distanciamento mínimo de 1,5 metros.

  g) Funcionamento - Fase Azul
  Funcionamento normal, seguindo os protocolos sanitários e demais 
normativas vigentes.

Art. 2º As reuniões extraordinárias virtuais devem ocorrer de duas for-
mas:

   I. Por comunicação via correio eletrônico (email) aos conselheiros so-
bre o(s) assunto(s) a ser(em) debatido(s) e deliberado(s), contendo o 
explicativo do assunto e anexas as normativas e documentos relativos 
para análise dos mesmos.
  a) Os conselheiros deverão confirmar o recebimento da mensagem e 
encaminhar sua deliberação, conforme modelo fornecido pela secretaria 
executiva para registro dos votos, considerando o prazo estabelecido na 
comunicação.

   II. Por reunião online em videoconferência através de plataforma digital 
gratuita.
  a) Os conselheiros receberão via correio eletrônico o(s) assunto(s) a 
ser(em) debatido(s) e deliberado(s), contendo o explicativo do assunto 
e anexas as normativas e documentos relativos para análise, podendo 
solicitar orientações ou enviar questionamentos prévios à videoconfe-
rência.
  b) Os conselheiros deverão, ao entrar na plataforma digital, identificar-
-se por escrito no Chat com nome completo e representatividade, para 
registro de participação oficial.
  c) Os conselheiros deverão registrar os assuntos em votação através 
do Chat disponibilizado durante a reunião.

Parágrafo único. A participação dos conselheiros constará em ata, que 
assinarão posteriormente, conforme registro da secretaria executiva.

Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua aprovação, revoga-
das as disposições em contrário.

Americana, 11 de junho de 2021

MARCELO LUIS FRANZIN
Presidente

UniDaDe De Direitos HUmanos

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 

LEI Nº 6.518, DE 9 DE JUNHO DE 2021.

  Autor do Projeto de Lei C. M. nº 41/2021 - Poder Executivo - Francisco 

Antonio Sardelli. 

  "Autoriza o Poder Executivo a ceder mediante Termo Aditivo ao Contra-
to de Concessão de Uso celebrado com o Centro Comunitário do Jardim 
São Paulo e Jardim Glória, a faixa de terreno que menciona, contígua à 
área concedida conforme autorização dada pela Lei nº 2.601, de 13 de 
julho de 1992."

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 Fica o Poder Executivo autorizado a ceder, mediante Termo Adi-
tivo ao Contrato de Concessão de Uso celebrado com o Centro Comu-
nitário do Jardim São Paulo e Jardim Glória, conforme autorização dada 
pela Lei nº 2.601, de 13 de julho de 1992, alterada pela Lei nº 3.219, 28 
de setembro de 1998, uma faixa de terra, destacada de área maior, que 
assim se descreve:

  "Inicia-se na confluência das áreas Um (1) - cadastro 22.0064.0396.0000 
e Dois (2) - cadastro 22.0064.0149.0000 e segue em reta numa distância 
de dois metros e cinquenta centímetros (2,50m) na face onde confronta 
com o remanescente da área Um (1); deste deflete à direita e segue 
em reta numa distância de trinta e cinco metros (35,00m) na face onde 
confronta com o remanescente da área Um (1); deste deflete à direita e 
segue em reta numa distância de dois metros e cinquenta centímetros 
(2,50m) na face onde confronta com o remanescente da área Um (1); 
deste deflete à direita e segue em numa distância de trinta e cinco me-
tros (35,00m) na face onde confronta com a área Dois (2), até o ponto 
inicial, perfazendo a área superficial de oitenta e sete metros quadrados 
e cinquenta centímetros quadrados (87,50 m2)." 

  Parágrafo único. A faixa de terra descrita no caput deste artigo fica 
incorporada à área Dois (2) - cadastro 22.0064.0149.0000, objeto da 
Matrícula 53.947 do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, que 
passa a ter área superficial de mil trezentos e doze metros quadrados e 
cinquenta centímetros quadrados (1.312,50 m2).

  Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, ficando revo-
gadas as disposições em contrário.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 9 de junho de 2021.

Ref. Prot. PMA nº 20.801/2020.

FRANCISCO ANTONIO SARDELLI
Prefeito Municipal

FABIO BERETTA ROSSI
Secretário Municipal de Administração

 

LICITAÇÕES

EDITAL DE REDESIGNAÇÃO DE DATA E RETIFICAÇÃO DE EDITAL
  A Prefeitura Municipal de Americana torna público que, fica redesignada 
a data do presente Edital para readequação, conforme segue:

.PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021. 

 Processo nº 3.647/2021.

OBJETO: "AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA 
AS SALAS DE AULA DA EDUCAÇÃO INFANTIL E INSTALAÇÃO DE 
LABORATÓRIOS MÓVEIS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN-
TAL"

  Data e horário limite para credenciamento, apresentação de propostas 
e documentos: 25 de Junho de 2021, às 14h00, na Sala da Unidade de 
Suprimentos, sito a Av. Brasil, nº 85,1º andar.

Início da sessão de disputa de preços: 25 de Junho de 2021, 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 15 de Junho 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
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EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

- DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 032/2021 - 391.

 Processo n.º 4.437/2021.

OBJETO: "AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE BOMBAS DE INFUSÃO".
  Contratante: "PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA".
  Contratada: "FGTECH MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 
ME" - VALOR TOTAL R$ 239.400,00.

  Forma de Entrega: Entrega única.
  Fundamento legal: Medida Provisória 1.047/2021.
  Ratificação: Secretário de Administração, em 11 de Junho de 2021.

EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

- DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 033/2021 - 392.

 Processo n.º 3.958/2021.

OBJETO: "AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO PARA 
ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL".

  Contratante: "PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA".
  Contratada: "CM HOSPITALAR S.A." - VALOR TOTAL R$ 44.222,64.
  Forma de Entrega: Entrega única.
  Fundamento legal: Art. 24, IV da Lei Federal nº 8.666/93.
  Ratificação: Secretário de Administração, em 11 de Junho de 2021.
  

Eu, Luciane Carloni, matrícula 11.215, conferi o presente. Eu, Fabio Be-
retta Rossi, Secretário de Administração, autorizei a publicação oficial. 

Americana, 11 de Junho de 2021.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 

CONVITE

ELEIÇÃO COMPOSIÇÃO CACS-FUNDEB REPRESENTANTES DAS 
ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL

Em atendimento à Lei nº 6.514 de 26 de maio de 2021, que no Artigo 
2º, § 1º, dispõe sobre a Composição do Conselho de Acompanhamen-
to e Controle Social - CACS-FUNDEB, vimos respeitosamente, através 
deste convidar as Organizações da Sociedade Civil para participarem 
do processo eletivo de ampla divulgação, no qual será eleito 01 (um) 
representante titular e seu respectivo suplente para compor o CACS- 
FUNDEB.
  
Os interessados deverão comparecer em local, data e horário, abaixo 
descritos:

Local: Secretaria Municipal de Educação - SEDUC

Endereço: Rua dos Professores, nº 40, Centro - sala 2. 
Dia 15/06 (terça -feira) - às 14h00

  Conforme a lei supracitada são critérios para a participação do proces-
so eletivo:
  "§ 2º As 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 con-
selho ou como contratadas da Administração da localidade a título one-
roso."

Americana, 09 de junho de 2021

VINICIUS GHIZINI
Secretário Municipal de Educação

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
 

UniDaDe De fiscalização, licenciamento ambiental 
e Projetos

NOTIFICAÇÃO

Considerando que não houve êxito na entrega do AR ao interessado, re-
ferente à Poluição Sonora, conforme legislação municipal vigente, artigo 
3°, da Lei Municipal nº 5.907/2016 com as alterações promovidas pela 
Lei Municipal 6.325/2019, fica notificado do Auto de Infração e Imposição 
de Multa (AIIM) Nº 3558/2021. 

Fiscalização GPA: 671/2021- Poluição Sonora Imóvel 
Nome: Dalila de Oliveira 
Endereço da Infração: Rua das Orquídeas, 774- Cidade Jardim, Ame-
ricana/SP 
Prazo para interposição de recurso: 15 dias
 

NOTIFICAÇÃO

Considerando que não houve êxito na entrega do AR ao interessado, so-
bre Anelamento de Arvore, conforme legislação municipal vigente, artigo 
27, inciso VI da Lei Municipal nº 5.529/2013, fica notificado sobre Auto de 
Infração e Imposição de Multa (AIIM) 3435/2021 

Fiscalização GPA: 711/2021- Anelamento 
Nome: Tania Marques de Oliveira 
Endereço da Infração: Rua dos Jacintos, 376, Americana/SP. 
Prazo para interposição de recurso: 30 dias

Americana, 11 de junho de 2021

CICERO APARECIDO MOURA DE JESUS
Diretor UFLAP - CREA: 5060150194

 

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E 
ESGOTO

 

PORTARIA Nº 1.106, DE 10 DE JUNHO DE 2021.

"Que prorroga prazo de conclusão de Comissão Processante Adminis-
trativa".

   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 - Prorrogar o prazo, por mais 30 (trinta) dias, para conclusão 
dos trabalhos da Comissão Processante Administrativa constituída pela 
Portaria nº 1.089, de 07 de abril de 2021, publicada em 09 de abril de 
2021 em face das razões apresentadas constantes nos autos, para apu-
ração dos fatos apontados no processo administrativo nº 4.703/2021.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

  Departamento de Água e Esgoto de Americana, aos 10 de junho de 
2021.

  Marcos Eduardo Morelli
  Diretor da Unidade Executiva

  Publicada no quadro de editais, na mesma data.

Americana, 10 de junho de 2021

MARCOS EDUARDO MORELLI
DIRETOR DE UNIDADE EXECUTIVA
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GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA 
(GAMA)

 

PORTARIA N° 103, DE 10 DE JUNHO DE 2021
"Que Instaura Sindicância."

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 teor do PROTOCOLO/GAMA nº 4.232/2021.

R E S O L V E:

  I- INSTAURAR SINDICÂNCIA, para apurar suposta infração disciplinar, 
conforme consta no PROTOCOLO/GAMA n° 4.232/2021

  II- A condução da SINDICÂNCIA será realizada pela COMISSÃO SIN-
DICANTE da GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA

  III- O prazo para conclusão desta SINDICÂNCIA é de 30 (TRINTA) dias 
a contar desta data, podendo ser prorrogado a pedido da COMISSÃO 
SINDICANTE

  IV- Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário

Americana, 11 de junho de 2021

MARCO AURÉLIO DA SILVA
DIRETOR-COMANDANTE

FEIRAS LIVRES

6h30 às 10h30 (Rua Joaquim Pupo)

6h30 às 10h30 (Rua Carlos Brassaroto)

6h30 às 10h30 (Rua Guarujá)

14h às 17h30 (Rua dos Cravos)

18:00 às 22h (Praça Lino Duzzi - Av.

Cecília Meireles)

DE AMERICANA

SÃO VITO

(Praça Interact Club - Esquina das ruas Rio Grande, Pará e Pernambuco)
WERNER PLAAS 6h30 às 17h30

ANTÔNIO ZANAGA

SEGUNDA-FEIRA

NOVA AMERICANA
CARIOBINHA

VILA CECHINO
SÃO MANOEL

6h30 às 10h30 (Rua Xavantes)

6h30 às 10h30 (Rua São Bento)

6h30 às 10h30 (Rua Bolívia)

VILA MEDON
SANTA MARIA

6h30 às 10h30 (Rua Luiz Adami)

6h30 às 10h30 (Rua Portugal)

VILA AMORIM
PRAIA AZUL

PQ. NOVO MUNDO
CIDADE JARDIM

ZANAGA
(NOTURNA)

(NOTURNA)

6h30 às 10h30 (Rua São Vito)

6h30 às 10h30 (Avenida Cecília Meireles)

TERÇA-FEIRA

QUARTA-FEIRA

QUINTA-FEIRA

SÁBADO

DOMINGO

18h às 22h00 (Praça Fernando Costa
em frente ao Cemitério da Saudade)

MANTENHA O
DISTANCIAMENTO

SOCIAL

Contra a

propagação 

da Covid-19

As medidas 

de proteção

individual são

fundamentais!
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