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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE DE  AMERICANA - CMDCA

CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO VIRTUAL ORDINÁRIA - DIA 
25/08/2020

A Presidente do CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente, no uso das suas atribuições, convoca os seus Conse-
lheiros para a Reunião Ordinária a ser realizada virtualmente no dia 25 
de agosto de 2020 (terça-feira), a partir das 08h30min, para apreciação 
da seguinte PAUTA DO DIA: 

  I. Abertura; 
  II. Justificativas das ausências; 
  III. Leitura, discussão e votação da Ata da reunião anterior;
  IV. Correspondências expedidas/recebidas; 
  V. Aprovação da Pauta do Dia e
  VI. Matérias para deliberação:

1. Comissão Permanente de Políticas para Infância e Adolescência
1.1-Manifestação Técnica -Protocolo Nº. 15.877/2020 - Edital de Chama-
mento Público para desenvolver o Projeto Executando o Plano Decenal;
1.2-Protocolo 20.406/2020 - Comitê de Combate ao Assédio nas Escolas 
- Pedido de Informações;
1.3-Ofício 09/2020 da APAM - Não encaminhamento de crianças para o 
Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora (SAFA);
1.4-Ofício SASDH Nº. 77/2020 -Metodologia de Trabalho do Conselho 
Tutelar;
1.5-Ofício Nº. 04/2020-COMSEA - Reestruturação do COMSEA;
1.6-Ofício Circular Nº. 02/2020 - COMSEA - Indicação de conselheiro 
para composição do COMSEA;
1.7-Plano de Ação CMDCA 2020-2022.

2. Comissão Permanente de Orçamento e Finanças
2.1-Balancetes FMDCA - Junho e Julho/2020;
2.2-Edital de Chamamento Público para desenvolver o Projeto Execu-
tando o Plano Decenal;
2.3-Contratação de serviços de capacitação /formação da rede de aten-
dimento sobre o Protocolo de Instituiu o Fluxograma de Atendimento de 
Criança e Adolescentes Vitima ou Testemunha de Violência;
2.4-Plano de Ação CMDCA 2020-2022.

3. Comissão Permanente de Legislação e Regulamentação
3.1-Resolução Conjunta CMDCA/CT/SASDH - Institui a Metodologia de 
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Trabalho do Conselho Tutelar;
3.2.Processo TJSP-Cumprimento Provisório de Sentença- Guarda - re-
clamação sobre atendimento prestado;
3.3-Denuncia - Crianças praticando esportes coletivos em locais públi-
cos durante a Pandemia;
3.4-Sugestão Técnica da Unidade de Direitos Humanos - Readequação 
das representatividades no CMDCA;
3.5-Ofício nº. 06/2020 - Diaconia São Judas Tadeu - venda de equipa-
mentos adquiridos com recursos do FMDCA;
3.6-Plano de Ação CMDCA 2020-2022.

4. Comissão Permanente de Comunicação, Mobilização e Formação
4.1- Live sobre Protocolo que Instituiu o Fluxograma de Atendimento de 
Criança e Adolescentes Vitima ou Testemunha de Violência;
4.2-Parecer da Secretaria de Negócios Jurídicos, em resposta Ofício 
CMDCA Nº. 95/2020, sobre a Live item anterior;
4.3-Memorial Descritivo contratação de serviços de capacitação/forma-
ção da rede de atendimento s/ o "Protocolo de Instituiu o Fluxograma 
de Atendimento de Criança e Adolescentes Vitima ou Testemunha de 
Violência";
4.4-Plano de Ação CMDCA 2020-2022.

5-Comissão Municipal Intersetorial do SIMASE.
5.1-Ata SIMASE Nº. 23 - Reunião de 22/07/2020.

6. Informes Gerais.

7. Encerramento.
Americana, 21 de agosto de 2020

MARIA APARECIDA PIRASSOLI BRÁS CONTE
Presidente 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 

LICITAÇÕES

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Americana torna público que a Comissão de 
Licitações julgou a licitação abaixo, proferindo a seguinte classificação:

TOMADA DE PREÇOS 005/2020 
Processo nº 94.784/2019

OBJETO:"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A INS-
TALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO NA UTI DO HOSPI-
TAL MUNICIPIAL "DR. WALDEMAR TEBALDI", COM FORNECIMEN-
TO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS."
EMPRESA CLASSIFICADA: "TERMALE ENGENHARIA DE CLIMATI-
ZAÇÃO LTDA - EPP" - VALOR TOTAL R$ 345.000,00. 
Na forma do Capítulo V da Lei Federal nº 8.666/93, fica concedido o pra-
zo legal para a interposição de recursos administrativos, a contar do dia 
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útil imediatamente seguinte ao da presente publicação. Na inocorrência 
de recursos, o processo seguirá para homologação do Sr. Secretário e 
adjudicação de seu objeto ao vencedor.

Eu, Luciane Carloni, matrícula nº 11.215, conferi o presente. Eu, José 
Eduardo da Cruz Rodrigues Flores, Secretário de Administração Inte-
rino, autorizei a publicação oficial. Americana, 21 de Agosto de 2020. 
 

PORTARIA Nº 10.116, DE 20 DE AGOSTO DE 2020

"Constitui Comissão para acompanhamento e fiscalização do termo de 
doação celebrado com a União Federal, por intermédio do Ministério da 
Justiça e Segurança Pública, representado pela Secretaria de Gestão e 
Ensino em Segurança Pública."

Omar Najar, Prefeito Municipal de Americana, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por lei,

Considerando o disposto na cláusula quinta do Termo de Doação CGPS/
DPSP/SENASP/2020, celebrado com a União Federal, por intermédio do 
Ministério da Justiça e Segurança Pública, representado pela Secretaria 
de Gestão e Ensino em Segurança Pública, tendo por objeto a doação 
de bens de consumo (equipamentos de proteção individual), destinados 
ao fortalecimento das políticas de segurança pública junto ao Município, 
em auxílio às Guardas Civis Municipais nas ações necessárias ao com-
bate emergencial dos efeitos decorrentes da pandemia do coronavírus 
SARS-CoV-2 (Covid 19);

Considerando o que consta do processo administrativo PMA protocoliza-
do sob n° 7.468/2020,

R E S O L V E :

I - Fica constituída Comissão para acompanhamento e fiscalização do 
termo de doação celebrado com a União Federal, por intermédio do Mi-
nistério da Justiça e Segurança Pública, representado pela Secretaria 
de Gestão e Ensino em Segurança Pública, tendo por objeto a doação 
de bens de consumo (equipamentos de proteção individual), destinados 
ao fortalecimento das políticas de segurança pública junto ao Município, 
em auxílio às Guardas Civis Municipais, nas ações necessárias ao com-
bate emergencial dos efeitos decorrentes da pandemia do coronavírus 
SARS-Cov-2 (Covid 19).

II - A Comissão, de que trata o item anterior, será composta pelos se-
guintes membros:

a) Willian Roberto Nicola Scarazzatti, matrícula n° 1175;

b) Maria Gisela Caetano, matrícula n° 555;

c) Milson Quaresma, matrícula n° 955.

III - A Comissão deverá realizar o acompanhamento e fiscalização das 
obrigações acordadas e utilização dos bens doados, com as seguintes 
atribuições:
a) atuar como interlecutora entre a União Federal e o Município;

b) acompanhar, supervisionar e fiscalizar a utilização dos bens doados;

c) informar à União Federal o cumprimento dos prazos e demais fatos 
relevantes para a perfeita gestão do contrato objeto da doação;

d) encaminhar relatório à União Federal, no qual deverão constar todas 
as informações relativas ao estado dos bens entregues, conservação, 
finalização de utilização, localização, manutenção, quantidade consumi-
da ou utilizada e demais informações relevantes, sempre que solicitado.

IV - Esta portaria entre em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 20 de agosto de 2020.

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração e na Secreta-
ria de Negócios Jurídicos. 

OMAR NAJAR
PREFEITO MUNICIPAL

ALEX  NIURI SILVEIRA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

JOSÉ EDUARDO DA CRUZ RODRIGUES FLORES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - INTERINO

 

DECRETO Nº 12.520, DE 19 DE AGOSTO DE 2020

"Outorga a empresária individual Célia Regina Nazato permissão de uso 
da área que especifica, e dá outras providências."

Omar Najar, Prefeito Municipal de Americana, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por lei;

Considerando o disposto nos arts. 62, inciso VI, e 82, § 4º, da Lei Orgâ-
nica do Município de Americana;

Considerando o disposto na Lei nº 4.299, de 4 de janeiro de 2006; 

Considerando o que consta no Decreto n° 9.706, de 3 de julho de 2012;

Considerando o que consta do Protocolo Digital PMA nº 1.087/2020,

D E C R E T A :

Art. 1º Fica outorgada a empresária individual Célia Regina Nazato, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 26.844.831/0001-33, e no Cadastro de Ati-
vidades do Município sob nº97268, com endereço residencial na Rua 
Fonte da Saudade, nº 613-, Bairro Jardim São Paulo, CEP 13.468-110, 
na cidade de Americana - SP, permissão de uso de área pública a seguir 
descrita:

Proprietário: Prefeitura Municipal de Americana

Local: Rua Fernando de Camargo - Centro - Americana - SP

Cadastro: 01.0069.0152.0000

Descrição: "Inicia-se no ponto localizado em uma reta e segue pela re-
ferida reta numa distância de 3,05m (três metros e cinco centímetros); 
deste deflete à direita e segue em reta divisando com área remanescen-
te numa distância de 3,35m (três metros e trinta e cinco centímetros); 
deste deflete à direita e segue em reta divisando com área remanescen-
te numa distância de 3,05m (três metros e cinco centímetros); deste de-
flete à direita e segue em reta divisando com área remanescente numa 
distância de 3,35m (três metros e trinta e cinco centímetros) até o ponto 
inicial perfazendo uma área superficial de 10,21m2 (dez metros quadra-
dos e vinte e um centímetros quadrados).

Parágrafo único. A área objeto da permissão de uso outorgada por este 
decreto deverá ser utilizada pelo permissionário, exclusivamente, para 
fins de comercialização devendas de salgados, refrigerantes, sorvetes, 
etc. 

Art. 2º Em decorrência da permissão de uso outorgada, o permissioná-
rio pagará à Prefeitura Municipal, mensalmente, na Unidade de Gestão 
Financeira ou na rede bancária, por meio de guias, carnês ou boletos, a 
critério exclusivo do Poder Público, preço público no valor de R$ 166,10 
(cento e sessenta e seis reais e dez centavos), cujo recolhimento deve-
rá ser efetuado até o dia 25 (vinte e cinco) do mês subsequente ao de 
referência.

Parágrafo único. O preço público decorrente da permissão de uso de 
que trata este decreto será: 

I - reajustado de acordo com a legislação municipal vigente;

II - devido até a data de revogação deste diploma, ou até a data da inte-
gral desocupação do bem, caso, por qualquer motivo, esta ocorra após 
a edição do referido ato revocatório;

III - destinado ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico. 

Art. 3º Sem prejuízo da exigibilidade do preço público previsto no art. 2º 
deste decreto, a Prefeitura Municipal poderá lançar eventuais tributos 
incidentes sobre o imóvel e sobre a atividade ali desenvolvida, ficando 
o permissionário responsável, também, pelo pagamento das tarifas ou 
taxas devidas ao DAE - Departamento de Água e Esgoto e à Companhia 
Paulista de Força e Luz - CPFL - Energia, decorrentes da utilização de 
seus respectivos serviços.

Art. 4º Durante a vigência da presente permissão de uso, o permissio-
nário deverá observar e cumprir, sob pena de revogação, as seguintes 
condições:

I - manter o bem público em boas condições de conservação e uso, exe-
cutando as reformas e construções que se fizerem necessárias, sem que 
delas resulte qualquer direito à indenização ou retenção;

II - conservar o bem público e suas adjacências em boas condições de 
limpeza e livre de lixo, detritos e entulhos;
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III - atender às exigências dos Poderes Públicos; 

IV - não ceder, emprestar, arrendar, locar ou estabelecer parceria, a 
qualquer título, total ou parcialmente, sobre o objeto da permissão de 
uso, sem autorização prévia e expressa do Poder Executivo; 

V - não alterar a finalidade da permissão de uso, salvo com a prévia e 
expressa autorização do Poder Executivo concedida por meio de novo 
decreto, nem utilizar espaço que exceda a área ora permitida; 

VI - apresentar à Municipalidade, quando exigido, os comprovantes de 
pagamento dos preços públicos decorrentes da permissão de uso e dos 
tributos incidentes sobre o imóvel ou a atividade ali desenvolvida, bem 
como das tarifas de água, esgoto e de energia elétrica;

VII - pagar pontualmente o preço público decorrente da permissão, po-
dendo, a exclusivo critério do Poder Executivo, ser tolerado atraso máxi-
mo de 2 (dois) meses consecutivos, caso em que o permissionário não 
poderá se valer desta tolerância por mais de uma vez a cada ano do 
calendário civil;

VIII - manter os dados cadastrais regularmente atualizados, junto ao Ca-
dastro de Atividades da Prefeitura Municipal;

Art. 5º Caberá exclusivamente ao permissionário suportar os danos pes-
soais ou patrimoniais originados de caso fortuito, força maior, ou decor-
rente da ação de terceiros, contra as edificações, melhoramentos e de-
mais benfeitorias a serem instaladas no imóvel objeto desta permissão. 

Art. 6º Toda e qualquer benfeitoria que vier a ser introduzida no bem pú-
blico objeto da permissão de uso a ele ficará incorporada, não gerando 
ao permissionário qualquer direito de indenização ou retenção.

Art. 7º Além de se submeter ao poder de polícia de todos os demais 
órgãos da Prefeitura Municipal, o permissionário será especialmente fis-
calizado pela Unidade de Vigilância da Secretaria de Saúde, cujo Diretor 
deverá encaminhar relatório semestral ao Gabinete do Prefeito, infor-
mando se estão sendo fielmente cumpridas todas as exigências e obri-
gações estabelecidas neste decreto e na legislação aplicável, sendo que 
a informação de não cumprimento ensejará a revogação da permissão. 

Art. 8º A permissão de uso de que trata este decreto é outorgada a título 
precário e por prazo indeterminado, podendo ser revogada a qualquer 
tempo, a exclusivo critério da Administração Pública Municipal.

Art. 9º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 19 de agosto de 2020.

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração e na Secreta-
ria de Negócios Jurídicos. 

OMAR NAJAR
PREFEITO MUNICIPAL

ALEX  NIURI SILVEIRA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

JOSÉ EDUARDO DA CRUZ RODRIGUES FLORES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - INTERINO 

 

DECRETO Nº 12.524, DE 20 DE AGOSTO DE 2020

"Revoga o Decreto nº 11.624, de 23 de março de 2017, e dá outras 
providências."

Omar Najar, Prefeito Municipal de Americana, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por lei;

Considerando o que consta do procedimento administrativo digital P.M.A. 
nº 19.866/2020,

D E C R E T A :

Art. 1º Fica revogado o Decreto n° 11.624, de 23 de março de 2017.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagin-
do efeitos a 29 de julho de 2020.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 20 de agosto de 2020.

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração e na Secreta-
ria de Negócios Jurídicos.  

OMAR NAJAR
PREFEITO MUNICIPAL

ALEX  NIURI SILVEIRA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

JOSÉ EDUARDO DA CRUZ RODRIGUES FLORES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - INTERINO

 

DECRETO Nº 12.521, DE 20 DE AGOSTO DE 2020

"Reconhece a situação de vulnerabilidade social e concede, à família 
que especifica, subsídio econômico criado pelo Programa de Locação 
Social denominado 'Bolsa Habitação', no montante de até 1 (um) salário 
mínimo mensal vigente no país, e dá outras providências."

Omar Najar, Prefeito Municipal de Americana, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por lei;

Considerando o disposto na Lei nº 5.213, de 19 de julho de 2011, que 
"Dispõe sobre a criação do Programa de Locação Social denominado 
'Bolsa Habitação', conforme especifica, e dá outras providências"; 

Considerando o disposto no Decreto nº 12.507, de 4 de agosto de 2020;

Considerando o relatório socioeconômico elaborado por assistente so-
cial do quadro funcional da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento 
Urbano;

Considerando o que consta do Memorando Digital PMA nº 1.213/2020,

D E C R E T A :

Art. 1º Fica reconhecida, nos termos do disposto no art. 4º da Lei nº 
5.213, de 19 de julho de 2011, a situação de vulnerabilidade social da 
família constituída por Ana Paula dos Santos Martins, portadora da 
cédula de identidade RG nº 60.576.952-7, inscrita no CPF/MF sob nº 
504.366.648-01, e sua filha menor.

Art. 2º Fica concedido, à família identificada no art. 1º deste decreto, sub-
sídio econômico criado pelo Programa de Locação Social denominado 
"Bolsa Habitação", no valor de até 1 (um) salário mínimo mensal vigente 
no país, para fins de locação de imóvel residencial destinado à moradia 
dos assistidos.

Parágrafo único. O benefício "Bolsa Habitação" será concedido pelo pe-
ríodo de até 12 (doze) meses, podendo ser renovado por igual período. 

Art. 3º O subsídio econômico mencionado no artigo anterior será pago 
diretamente ao locador do imóvel, mediante a apresentação de contrato 
de locação em favor do responsável pela família beneficiária do Progra-
ma "Bolsa Habitação", mencionado no art. 1º deste decreto. 

Art. 4º As despesas com a execução do disposto neste decreto correrão 
por conta da dotação orçamentária nº 02.11.04.3.3.90.2065.

Art. 5º Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 20 de agosto de 2020.

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração e na Secreta-
ria de Negócios Jurídicos.

OMAR NAJAR
PREFEITO MUNICIPAL

ALEX  NIURI SILVEIRA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

JOSÉ EDUARDO DA CRUZ RODRIGUES FLORES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - INTERINO

 

PORTARIA Nº 10.117, DE 21 DE AGOSTO DE 2020

José Eduardo da Cruz Rodrigues Flores, Secretário de Administração 
- Interino, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, na forma 
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do Decreto n° 8.384, de 4 de maio de 2010 e;

Considerando a Portaria nº 8.776, de 4 de agosto de 2017;

Considerando o que consta do processo administrativo n° 29.899/2020, 

R E S O L V E :

Nomear a Comissão I, composta pelos membros, Eduardo Moreira Mon-
gelli, Francisco de Assis Rossi Haddad, Elisângela Mioto Reiter e Rober-
to Carlos da Rocha (suplente), para dirimir e apurar os fatos narrados 
nos autos administrativos, mediante abertura de Sindicância.

Publique-se na forma da Lei. 

Prefeitura Municipal de Americana, aos 21 de agosto de 2020.

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração. 

JOSÉ EDUARDO DA CRUZ RODRIGUES FLORES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - INTERINO

 

LICITAÇÕES

EDITAL DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2020 

Processo nº 2.351/2020
OBJETO:"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ATIVO DE ILU-
MINAÇÃO PÚBLICA". 
Entrega dos Envelopes: 28 DE SETEMBRO DE 2020, das 08h00 às 
09h15 horas.
Sessão de abertura dos Envelopes: 28 DE SETEMBRO DE 2020, às 
09h30 horas.
Prazo para retirada do Edital: A partir do dia 27 de Agosto de 2020 até o 
dia 25 de Setembro de 2020, o Edital estará à disposição dos interessa-
dos na Unidade de Suprimentos da Prefeitura Municipal de Americana, 
no horário das 09h00 às 16h00 horas, ou no site www.americana.sp.gov.
br. Maiores informações poderão ser obtidas, junto a Unidade de Supri-
mentos da Prefeitura Municipal, sito à Avenida Brasil, n.º 85, 1.º andar 
- centro, no horário das 09h00 às 16h00 horas - telefone (19) 3475-9046.

Eu, Luciane Carloni, matrícula nº 11.215 conferi o presente. Eu, José 
Eduardo da Cruz Rodrigues Flores, Secretário de Administração Inte-
rino, autorizei a publicação oficial. Americana, 21 de Agosto de 2020.
 

LICITAÇÕES

EDITAL DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 006/2020

Processo nº 8.720/2020
OBJETO: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE 
PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO, COM OU SEM FINS 
LUCRATIVOS, INTERESSADAS EM PARTICIPAR, DE FORMA COM-
PLEMENTAR, DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, PARA PRES-
TAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO POR MEIO DE 
CONSULTAS EM CONSULTÓRIOS E/OU CLÍNICAS, AOS USUÁRIOS 
DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA.
A Prefeitura Municipal de Americana torna público que a Comissão Per-
manente de Licitações julgou, conforme motivos constantes nos autos, 
HABILITADA a empresa: "SACILOTTO NETTO & CIA LTDA e INABILI-
TADAS as empresas "ODONTOMEDIC CLÍNICA MÉDICA E ODONTO-
LÓGICA LTDA e "PPF SOARES -ME". 

Eu, Luciane Carloni, matrícula nº 11.215, conferi o presente. Eu, José 
Eduardo da Cruz Rodrigues Flores, Secretário de Administração Inte-
rino, autorizei a publicação oficial. Americana, 21 de Agosto de 2020.

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E 
ESGOTO

 
PORTARIA Nº 1.049, 18 DE AGOSTO DE 2020

"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 1.039, de 08 de julho de 2020, publicada em 09 de julho 
de 2020 em face das razões apresentadas constantes nos autos, para 
apuração dos fatos apontados no processo administrativo nº 8.601/2020.

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

Departamento de Água e Esgoto de Americana, aos 18 de agosto de 
2020.

Publicada no quadro de editais, na mesma data.
Americana, 21 de agosto de 2020

MARCOS EDUARDO MORELLI
DIRETOR DE UNIDADE EXECUTIVA

GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA 
(GAMA)

 
LEILÃO 002/2020

PROCESSO Nº 2.709/2018

OBJETO: "ALIENAÇÃO POR VENDA, ATRAVÉS DE LEILÃO ONLINE, 
DO TIPO MAIOR LANCE, DE VEÍCULOS INSERVÍVEIS A ADMINIS-
TRAÇÃO DA GAMA"
Data da Realização: 18 de SETEMBRO de 2020 às 11:00horas
O edital poderá ser obtido através dos sites: www.gama.sp.gov.br e 
www.fidalgoleiloes.com.br
Ou através de solicitação para: compras@gama.sp.gov.br
Guarda Municipal, à Praça Tiradentes, s/nº- Bairro Colina, Americana/
SP - fone/fax (19) 3408-8220. 

Americana, 19 de agosto de 2020

MARCOS GUILHERME
DIRETOR - COMANDANTE

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE 
AMERICANA

 
CONTRATO DE TRABALHO

Nome: Claudio Luiz Cecim Abraão
Emprego Público: Diretor Técnico 
Remuneração e Vantagens: R$ 6.639,16
Dotação Orçamentária: 3.1.90.00.11
Lotação: FUSAME
Provimento: Lei Municipal nº 6.296 de 22 de abril de 2019 
Processo Administrativo: 002556/2020 
Data: 18/08/2020
Justificativa: Adequação do quadro/Substituição à vaga.

Americana, 20 de agosto de 2020

SÉRGIO LUIS MANCINI
PRESIDENTE DA FUSAME



5 Diário oficial Sábado, 22 de agosto de 2020
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