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Diário oficial

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

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 

EDITAL DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

A Prefeitura Municipal de Americana-Secretaria de Administração torna 
público que foram rescindidos e/ou extintos os contratos de trabalho das 
servidoras abaixo relacionadas:

  EDILAINE FERNANDA PEREIRA DOS SANTOS BISPO, Professor de 
Creche Substituto, Secretaria de Educação, Rescisão em 11/07/2022; 
LEDA ALVES DOS SANTOS, Servente, Secretaria de Educação, Resci-
são em 11/07/2022; NATHALIA BATISTA DUARTE, Enfermeiro, Secreta-
ria de Saúde, Rescisão em 12/07/2022; SIMONE MACHADO TOMAIO-
LO, Enfermeiro, Secretaria de Saúde, Rescisão em 12/07/2022. 

  Eu, PATRICIA GOMES ROSA DE OLIVEIRA, matrícula nº 15597, ela-
borei o presente edital. Eu, JOSE EDUARDO DA CRUZ RODRIGUES 
FLORES, Secretário Adjunto da Secretaria de Administração, autorizei a 
publicação oficial. 
  Americana, 15 de julho de 2022.
 

PORTARIA Nº 10.760, DE 12 DE JULHO DE 2022.

"Que exonera a pedido a servidora pública municipal concursada."

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, a pedido, conforme protocolo digital nº 73.327/2022 a ser-
vidora pública municipal concursada LAURA ELISA DOS SANTOS DE 
OLIVEIRA, matrícula 14371, do cargo de TÉCNICO DE ENFERMAGEM.

  II - Estabelecer que esta portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção, retroagindo seus efeitos a partir de 11 de julho de 2022.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 12 de julho 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 10.761, DE 14 DE JULHO DE 2022.

"Que nomeia Chefe de Gabinete do Secretário."

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 - Nomear em comissão, conforme procedimento administrativo digital 
nº 5.546/2022, FELIPE CARDOSO DA LUZ, para exercer o cargo de 
CHEFE DE GABINETE DO SECRETÁRIO.

  II - Estabelecer que esta portaria entre em vigor na data de sua publi-
cação.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 14 de julho 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 10.762, DE 14 DE JULHO DE 2022.

"Que designa procuradores jurídicos municipais para representação judi-
cial do Departamento de Água e Esgoto de Americana - DAE, nos termos 
que especifica."

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

  Considerando a necessidade de garantir a defesa dos interesses do 
Departamento de Água e Esgoto de Americana - DAE, em caráter ex-
cepcional, nos processos em que seu procurador jurídico figurar como 
autor da ação;

  Considerando o disposto pelo artigo 132, da Constituição Federal;

  Considerando o disposto no artigo 62, V, da Lei Orgânica do Município;

  Considerando, por fim, o que consta do memorando digital nº 
8.167/2022, 

  R E S O L V E :

  I - Designar os procuradores jurídicos municipais David Fritzsons Bonin, 
OAB/SP 243.886, matrícula 13.830, e Enzo Hirose Jurgensen, OAB/SP 
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216.525, matrícula 14.280, para representar o Departamento de Água e 
Esgoto de Americana - DAE, em juízo, nos processos em que seu pro-
curador jurídico figurar como autor da ação, nos termos do artigo 75, da 
Lei Federal no 13.105, de 16 de março de 2015.

  II - Os procuradores jurídicos poderão declarar-se impedidos para atuar 
em atos processuais em que exista conflito de interesses com o órgão 
representado. 

  III - Estabelecer que esta portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a 24 de junho de 2021.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 14 de julho 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 10.763, DE 14 DE JULHO DE 2022.

"Que exonera a pedido a servidora pública municipal concursada."

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, a pedido, conforme protocolo digital nº 74.211/2022, a ser-
vidora pública municipal concursada ROSANA APARECIDA PEREIRA 
TREVISAN, matrícula 16215, do cargo de RECEPCIONISTA HOSPITA-
LAR, em 14 de julho de 2022.

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

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 14 de julho 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 13.020, DE 14 DE JULHO DE 2022.

"Declara de utilidade pública, para fins de instituição de servidão admi-
nistrativa e implantação de faixa de viela sanitária, as áreas de terreno 
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. 2°, 6°, 15 e 40, 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 o que dispõe a Lei n° 5.889, de 28 de março de 2016;

  Considerando, por fim, o que consta do protocolo digital PMA nº 
23.080/2022, 

  D E C R E T A :

  Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para fins de instituição de 
servidão administrativa e implantação de faixa de viela sanitária, por via 
amigável ou judicial, as áreas de terreno a seguir descritas, e eventuais 
benfeitorias nelas existentes, destinadas à execução de rede coletora 
de esgotos:

  - Proprietário: Célio Volpato.

  Local: Rua das Figueiras, 584 - Quadra 2 - Lote 17 e 18 - Loteamento 
Jardim São Paulo 2 - Americana/SP.

  Cadastro: 22.0044.0306.0000.

  Descrição: "Inicia-se num ponto localizado na divisa com lote de ca-
dastro 22.0044.0312.0000 e segue em reta pela referida divisa numa 
distância de 2,00m (dois metros); deste deflete à direita e segue em reta 
divisando com área remanescente numa distância de 2,00m (dois me-
tros); deste deflete à direita e segue em reta divisando com área rema-
nescente numa distância de 2,00m (dois metros); deste deflete à direita 
e segue em reta divisando com área remanescente numa distância de 
2,00m (dois metros) até o ponto inicial perfazendo uma área superficial 
de 4,00m² (quatro metros quadrados)".

  - Proprietário: Denice Pinto.

  Local: Rua das Figueiras, 590 - Quadra 2 - Lote 17 e 18 - Loteamento 
Jardim São Paulo 2 - Americana/SP.

  Cadastro: 22.0044.0312.0000.

  Descrição: "Inicia-se num ponto localizado na divisa com lote de ca-
dastro 22.0044.0306.0000 e segue em reta divisando com área rema-
nescente numa distância de 6,30m (seis metros e trinta centímetros); 
deste deflete à direita e segue em reta divisando com lote de cadastro 
22.0044.0322.0000 numa distância de 2,00m (dois metros); deste de-
flete à direita e segue em reta divisando com área remanescente numa 
distância de 6,30m (seis metros e trinta centímetros); deste deflete à di-
reita e segue em reta divisando com lote de cadastro 22.0044.0306.0000 
numa distância de 2,00m (dois metros) até o ponto inicial perfazendo 
uma área superficial de 12,60m² (doze metros quadrados e sessenta 
centímetros quadrados)."

  - Proprietário: Jair Agudo Parolin.

  Local: Rua das Figueiras - Quadra 2 - Lote 17 e 18 - Loteamento Jardim 
São Paulo 2 - Americana/SP.

  Cadastro: 22.0044.0322.0000.

  Descrição: "Inicia-se num ponto localizado no alinhamento da Rua dos 
Salgueiros e segue em reta pelo referido alinhamento numa distância de 
2,00m (dois metros); deste deflete à direita e segue em reta divisando 
com área remanescente numa distância de 10,50m (dez metros e cin-
quenta centímetros); deste deflete à direita e segue em reta divisando 
com lote de cadastro 22.0044.0312.0000 numa distância de 2,00m (dois 
metros); deste deflete à direita e segue em reta divisando com área re-
manescente numa distância de 10,50m (dez metros e cinquenta centí-
metros) até o ponto inicial perfazendo uma área superficial de 21,00m² 
(vinte e um metros quadrados)."

  Art. 2º Fica assegurado à Municipalidade, em especial ao Departamen-
to de Água e Esgoto - D.A.E., o acesso permanente a área de terreno 
objeto da servidão, sem prejuízo de ser utilizada pelo proprietário ou 
terceiros por ele autorizado, desde que observadas as limitações ditadas 
pelo Poder Público Municipal.

  Art. 3° Na área de terreno objeto da servidão são proibidos:

  I - a implantação de edificações de qualquer espécie, independente da 
finalidade a que se destinem;

  II - o plantio de árvores de grande porte ou de vegetação permanente;

  III - a utilização de equipamentos que possam provocar vibrações ou 
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cargas excessivas sobre as tubulações implantadas.

  Art. 4° A não observância das restrições impostas pela Municipalidade 
sujeitará o infrator à obrigatoriedade de promover as demolições, remo-
ções e limpezas pertinentes, respondendo ainda pelas perdas e danos 
cabíveis.

  Art. 5° Fica o Departamento de Água e Esgoto - D.A.E., por meio de sua 
Procuradoria Jurídica, autorizado e incumbido de promover, de forma 
amigável ou judicial, as medidas necessárias à instituição da servidão 
administrativa de que trata este Decreto.

  Art. 6º As despesas decorrentes da execução deste Decreto correrão 
por conta das dotações orçamentárias próprias.

  Art. 7º Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 14 de julho 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 13.017, DE 12 DE JULHO DE 2022.

"Aprova o Regimento Interno do Conselho de Proteção e Defesa dos 
Animais - CPDA."

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

  Considerando o disposto no artigo 62, V, da Lei Orgânica do Município;

  Considerando as deliberações adotadas pelo Conselho de Proteção 
e Defesa dos Animais - CPDA, em reunião realizada em 26 de maio de 
2022, e;

  Considerando o que consta do memorando digital PMA n° 6.044/2022,

  D E C R E T A :

  Art. 1º Fica aprovado o Regimento Interno do Conselho de Proteção e 
Defesa dos Animais - CPDA, constante do Anexo ao presente Decreto.

  Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 12 de julho de 2022.

   Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.

  DECRETO Nº 13.017, DE 12 DE JULHO DE 2022.

  ANEXO

  REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO DE PROTEÇÃO E DEFESA 
DOS ANIMAIS - CPDA.

CAPÍTULO I

DA NATUREZA E FINALIDADE

  Art. 1º O presente Regimento Interno disciplina o funcionamento do 
Conselho de Proteção e Defesa dos Animais - CPDA, instituído pela Lei 
nº 4.213, de 3 de outubro de 2005.

  Art. 2º O Conselho de Proteção e Defesa dos Animais, vinculado à Se-
cretaria de Meio Ambiente, de caráter fiscalizador e consultivo, tem por 
objetivo estudar e colocar em prática as medidas de proteção, defesa e 
bem-estar dos animais, associadas à responsabilidade social em saúde 
pública, acompanhando as políticas públicas sobre a causa animal.

CAPÍTULO II

DAS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO

  Art. 3º Compete ao CPDA:

  I - Atuar:

  a) na proteção e defesa dos animais, de estimação ou domésticos, bem 
como os da fauna silvestre;

  b) na conscientização da população sobre os princípios da posse res-
ponsável e proteção ecológica dos animais;
  c) na defesa dos animais feridos e abandonados;

  II - Colaborar na execução do programa de educação ambiental, na 
parte que concerne à proteção de animais e seus habitats;

  III - Solicitar e acompanhar as ações dos órgãos da Administração, di-
reta ou indireta, que têm incidência no desenvolvimento dos programas 
de proteção e defesa dos animais;

  IV - Colaborar e participar dos planos e programas de controle das 
diversas zoonoses;

  V - Incentivar a preservação das espécies de animais da fauna silves-
tre, bem como a manutenção dos seus ecossistemas, principalmente de 
proteção ambiental, estações, reservas e parques ecológicos, assumin-
do ou encaminhando aos órgãos e entidades competentes os animais 
apreendidos por tráfico ou, caça ilegal, cuja manutenção ou soltura seja, 
impraticável;

  VI - Coordenar e encaminhar ações que visem, no âmbito do Município, 
a defesa e proteção dos animais junto à sociedade civil;

  VII - Propor alterações na legislação vigente para garantir maior efeti-
vidade no respeito aos animais, resguardando suas características pró-
prias e assegurando as condições apropriadas para a criação, transpor-
te, manutenção e comercialização, bem como resguardando-os de atos 
de crueldade;

  VIII - Propor a realização de campanhas de:

  a) esclarecimento à população quanto ao tratamento digno que deve 
ser conferido aos animais;
  b) adoção de animais, evitando o abandono;
  c) registro de cães, gatos e equinos;
  d) vacinação dos animais;
  e) controle reprodutivo de cães e gatos;

  IX - Buscar esforços, junto a outras esferas de governo, a fim de apri-
morar a legislação e os serviços de proteção aos animais.

CAPÍTULO III

DA ORGANIZAÇÃO DO CONSELHO

  Art. 4ºA Diretoria do Conselho será composta por:

  I - Presidente;
  II - Vice-Presidente;
  III - Primeiro Secretário;
  IV - Segundo Secretário.

SEÇÃO I

DA PRESIDÊNCIA

  Art. 5ºO CPDA será presidido pelo Presidente, a ele compete:
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  I - Convocar e presidir as reuniões do Plenário;
  II - Coordenar o uso da palavra;
  III - Submeter à votação as matérias a serem decididas pelo Plenário;
  IV - Submeter à apreciação do Plenário o relatório anual do Conselho;
  V - Encaminhar ao Prefeito Municipal exposições de motivos e informa-
ções sobre as matérias de competência do Conselho;
  VI - Delegar competências aos Conselheiros, quando necessário;
  VII - Zelar pelo cumprimento das disposições deste Regimento toman-
do, para este fim, as providências que se fizerem necessárias;
  VIII - Solicitar a elaboração de estudos, informações e posicionamento 
sobre temas de relevante interesse;
  IX - Nomear e organizar o funcionamento das Comissões Técnicas;
  X - Homologar deliberações e atos do Conselho;

SEÇÃO II

DA VICE-PRESIDÊNCIA

  Art. 6ºA Mesa Diretora terá o cargo de Vice-Presidente, a ele compete:

  I - Ao Vice-Presidente compete substituir o Presidente em suas faltas 
ou impedimentos.
  II - Propor planos de trabalho;
  III - Participar das votações;
  IV - Assessorar a Presidência.

SEÇÃO III

DO PRIMEIRO SECRETÁRIO

  Art. 7ºA Mesa Diretora do CPDA terá o cargo de Primeiro Secretário, a 
ele compete:

  I - Redigir as atas das reuniões e distribuí-las mediante aprovação da 
Presidência;
  II - Redigir toda correspondência, relatórios anuais, comunicados, etc.;
  III - Manter contatos com outras entidades, no âmbito nacional e inter-
nacional, público e privado, visando a coleta de dados e informações 
relacionadas com a preservação do meio ambiente;
  IV - Participar das votações;
  V - Manter atualizado um arquivo de documentos, correspondências e 
literatura;
  VI - Propor planos de trabalho.

SEÇÃO IV

DO SEGUNDO SECRETÁRIO

  Art. 8ºA Mesa Diretora do CPDA terá o cargo de Segundo Secretário, 
a ele compete:

  I - Substituir o Primeiro Secretário em seus impedimentos e eventuais 
ausências;
  II - Propor planos de trabalho;
  III - Participar das votações;
  IV - Assessorar o Primeiro Secretário.

SEÇÃO V

DOS CONSELHEIROS

  Art. 9° Aos conselheiros compete:

  I - Discutir e votar todas as matérias submetidas ao Conselho;
  II - Apresentar proposições, propostas de resoluções e moções;
  III - Colaborar com a Presidência, Vice-Presidência e Secretaria no 
cumprimento de suas atribuições;
  IV - Requerer através de documento, via secretaria, a convocação de 
reunião extraordinária para a apreciação de assunto relevante, com as-
sinatura de 1/3 (um terço) dos conselheiros;
  V - Propor antecipadamente, por escrito, via secretaria, a inclusão de 
matérias na pauta das reuniões;
  VI - Propor a criação e integrar Comissões Técnicas;
  VII - Propor votação nominal;

  VIII - Solicitar o registro em ata de seu ponto de vista;
  IX - Propor convite a colaboradores para acrescentar subsídios aos 
assuntos de competência do Conselho.

CAPITULO IV

DO MANDATO DOS CONSELHEIROS

  Art. 10.O mandato dos conselheiros do CPDA será de 02 (dois) anos, 
sendo permitida a sua recondução.

  Art. 11. Cada membro titular terá seu respectivo suplente, que o substi-
tuirá em suas ausências e impedimentos.

  Art. 12. É vedada a representação de mais de uma entidade cumulati-
vamente pelo mesmo conselheiro.

  Art. 13. É de responsabilidade de cada entidade a solicitação de atua-
lização do decreto de nomeação, caso haja alteração de seus membros 
indicados, sendo que a solicitação deverá ser oficializada junto ao Pre-
sidente do conselho.

  Art. 14.O conselheiro perderá seu mandato se computada sua falta em 
03 (três) reuniões consecutivas ou em 05 (cinco) reuniões alternadas no 
mesmo ano, nas quais não houver substituição pelo suplente.

  Parágrafo único. A justificativa de ausência do conselheiro titular não 
será fato impeditivo para computar falta deste.

  Art. 15.A perda do mandato de um conselheiro titular implicará na subs-
tituição automática pelo suplente.

  Parágrafo único. Se renunciarem ou perderem os mandatos titular e 
suplente, não haverá permissão para substituição no curso da gestão 
vigente.

  Art. 16.Não podem compor o CPDA detentores de cargo de mandato 
eletivo, regido pela Justiça Eleitoral, em qualquer nível e se candidatos 
para tanto, deverão se licenciar das funções de conselheiro, seguindo os 
mesmos prazos estabelecidos pela Justiça Eleitoral para detentores de 
cargos públicos.

CAPITULO V

DO MANDATO DA MESA DIRETORA

  Art. 17.A Mesa Diretora do CPDA, composta por Presidente, Vice-Pre-
sidente, Primeiro Secretário e Segundo Secretário, será ocupada pelos 
conselheiros titulares, eleitos por maioria simples e terá mandato de 1 
(um) ano, sendo permitida a sua recondução.

  § 1º A eleição da mesa diretora será realizada no mês de fevereiro de 
cada ano, com o quórum mínimo de metade mais um dos conselheiros, 
através de votação aberta, e o mandato se iniciara em março do corrente 
ano, se encerrando no mês de fevereiro do ano subsequente.

  § 2º Será eleito o conselheiro titular que obtenha metade mais um dos 
votos dos conselheiros presentes.

  § 3º Havendo empate a vaga será do candidato com maior idade.

  § 4° Não havendo candidatos para concorrer as vagas, os membros da 
atual diretoria poderão ser reconduzidos parcial ou em sua totalidade.

  § 5º Em caso de vacância de cargo por perda de mandato ou renúncia 
de conselheiro, será convocada reunião extraordinária com, no mínimo, 
7 (sete) dias de antecedência, com a finalidade de eleição para a recom-
posição do cargo vago.

CAPITULO VI

DAS REUNIÕES

  Art. 18. O Conselho reunir-se-á, ordinariamente 1 (uma) vez ao mês, ou 
extraordinariamente, por convocação de seu presidente, as quais serão 
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públicas e abertas;

  § 1° As reuniões poderão ser realizadas nas modalidades: presenciais 
ou virtuais, sendo que a escolha da modalidade, local e horário será 
previamente definido pela mesa diretora.

  § 2º As convocações para as reuniões ordinárias serão feitas com no 
mínimo, 7 (sete) dias corridos de antecedência (por convocação escrita 
ou via eletrônica).

  § 3º As reuniões extraordinárias serão convocadas com no mínimo, 
3 (três) dias corridos de antecedência (por convocação escrita ou via 
eletrônica).

  § 4º Serão convocados os conselheiros titulares e convidados os con-
selheiros suplentes, sendo que em caso de ausência do titular este é que 
deverá convocar seu suplente para substituí-lo nas reuniões.

  § 5° Em caso da presença dos 2 (dois) conselheiros (titular e suplente), 
ambos terão direito a voz, cabendo ao titular o direito à voto.

  § 6° Haverá a tolerância de 15 (quinze) minutos para ao estabelecimen-
to do quórum de 2/3 (dois terços) para se iniciar a reunião e decorrido o 
prazo, a reunião iniciara com os conselheiros presentes.

  § 7º A minuta da ata da reunião anterior, a convocação e pauta da reu-
nião subsequente deverão ser previamente elaboradas e encaminhadas 
pelo presidente, via secretaria, aos conselheiros.

  § 8° As decisões, sugestões, estudos, ações e encaminhamentos feitos 
pelo Conselho deverão ser levados ao conhecimento do Poder Público 
Municipal mediante ofício que será encaminhado pelo presidente, via 
secretaria.

  Art. 19. As reuniões do Plenário devem ser relatadas em atas nas quais 
constará:

  I - Relação de participantes;
  II - Resumo de cada informe;
  III - Relação dos temas abordados; 
  IV - Deliberações.

  Parágrafo único. A ata do CPDA, será assinada por todos os conse-
lheiros presentes na respectiva reunião, através do Site da Prefeitura 
Municipal de Americana - Plataforma 1Doc, devendo estar arquivadas e 
disponíveis na Secretaria de Meio Ambiente, e quando necessário, pu-
blicado nos meios de comunicação.

CAPÍTULO VII

DOS CASOS OMISSOS

  Art. 20. Os casos omissos, não previstos neste Regimento, serão apre-
ciados em Assembleia e deliberados com o quórum mínimo de 2/3 (dois 
terços) dos conselheiros.

CAPÍTULO VIII

DISPOSIÇÕES GERAIS

  Art. 21. Este Regimento Interno entra em vigor na data de sua publi-
cação.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 12 de julho 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 13.018, DE 12 DE JULHO DE 2022.

"Coloca à disposição da Justiça Eleitoral servidores e dependências dos 
estabelecimentos da Rede Pública de Ensino, com vistas ao pleito de 
2 de outubro de 2022, em primeiro turno, e 30 de outubro de 2022, em 
segundo turno, se houver."

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

  Considerando o disposto na Lei Federal n° 4.737, de 15 de julho de 
1965, que institui o Código Eleitoral;

  Considerando a solicitação expedida pelos Juízos da 158ª e 384ª Zona 
Eleitoral, em Americana;

  Considerando o que consta do Protocolo Digital PMA nº 73.034/2022,

  D E C R E T A :

  Art. 1º As dependências dos prédios dos estabelecimentos de ensino 
requisitados pelos Juízes Eleitorais, nos termos do § 2º do artigo 135 do 
Código Eleitoral, para a instalação de Mesas Receptoras de Votos e Me-
sas Receptoras de Justificativas, no pleito de 2 de outubro de 2022, em 
primeiro turno, e 30 de outubro de 2022, em segundo turno, se houver, 
deverão estar à disposição das autoridades requisitantes a partir das 8 
(oito) horas dos dias 30 de setembro, em primeiro turno, e 28 de outubro 
de 2022, em segundo turno, se houver, com observância do seguinte 
cronograma:

  I - dias 30 de setembro, sexta-feira, em primeiro turno, e 28 de outu-
bro, sexta-feira, se houver segundo turno, para montagem das seções, 
colocação de sinalização referente à indicação das seções e acessos 
em todo o prédio, afixação de cartazes, listas de cabinas, orientação e 
treinamento do pessoal das escolas para o dia do pleito;

  II - dias 1º de outubro, sábado, em primeiro turno, e 29 de outubro, 
sábado, se houver segundo turno, para recepção das urnas, vistoria dos 
prédios e eventuais ajustes conforme solicitação e orientação da Justiça 
Eleitoral;

  III - dias 2 de outubro, domingo, em primeiro turno, e 30 de outubro, do-
mingo, se houver segundo turno, providenciar a abertura da escola para 
a Justiça Eleitoral às 6 (seis) horas e disponibilizar pessoal para a tarefa 
de orientação e fluxo dos eleitores no interior do prédio, a partir das 7 
(sete) horas, a fim de que a prestação de orientação ao público não sofra 
interrupções, assegurando o dever de votar na respectiva seção.

  Art. 2º Os servidores administrativos, docentes e diretores de escola 
dos estabelecimentos de ensino requisitados ficam obrigados a compa-
recer ao serviço nos dias 30 de setembro, 1º e 2 de outubro de 2022, em 
primeiro turno, assim como nos dias 28, 29 e 30 de outubro de 2022, em 
segundo turno, se houver, para executar as atribuições de acordo com a 
orientação recebida pela Justiça Eleitoral.

  Art. 3º - Cabe ao Diretor do estabelecimento de ensino requisitado:

  I - responsabilizar-se pessoalmente pelo recebimento do material en-
tregue pela Justiça Eleitoral para a montagem das seções e preparação 
do prédio (cartazes diversos, setas indicativas, listas de candidatos, fitas 
adesivas, etc.);

  II - responsabilizar-se pessoalmente pelo recebimento das urnas e 
demais materiais de eleição que lhe serão entregues, mediante recibo, 
bem como pela respectiva guarda, a partir das 8 (oito) horas dos sába-
dos, dias 1º de outubro, em primeiro turno e 29 de outubro, em segundo 
turno, se houver;

  III - providenciar para que o prédio esteja aberto e em pleno funcio-
namento para os servidores da Justiça Eleitoral às 6 (seis) horas nos 
domingos dias 2 de outubro, em primeiro turno e 30 de outubro, em 
segundo turno, se houver;

  IV - designar pessoa apta a prestar auxílio à Justiça Eleitoral a partir 
desse horário;

  V - providenciar a entrega aos colaboradores nomeados pela Justiça 
Eleitoral ou aos membros das Mesas Receptoras de Votos e das Mesas 
Receptoras de Justificativas, do material e respectiva urna a eles des-
tinados;

  VI - providenciar o fechamento do prédio, após o encerramento dos 
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trabalhos, recolhimento do material e liberação pela Justiça Eleitoral;

  VII - dar ciência dos termos deste Decreto a cada servidor convocado.

  Art. 4º - Aos servidores que, nos termos deste decreto, prestarem ser-
viços à Justiça Eleitoral, nos dias 30 de setembro, 1º e 2 de outubro, em 
primeiro turno e 28, 29 e 30 de outubro de 2022, em segundo turno, se 
houver, fica assegurado um dia correspondente de dispensa de ponto a 
cada 7 (sete) horas trabalhadas, a ser usufruído mediante autorização 
prévia do seu superior imediato e atendida a conveniência do serviço.

  Art. 5º - Os Diretores das Divisões Regionais de Ensino, Delegados de 
Ensino, Supervisores de Ensino e demais autoridades escolares deve-
rão prestar a mais ampla colaboração à Justiça Eleitoral, providencian-
do, se for o caso, remanejamento de pessoal.

  Art. 6º - A inobservância das determinações previstas neste decreto 
sujeitará os infratores às medidas disciplinares cabíveis. 

  Art. 7º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário. 

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 12 de julho de 2022.

   Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.

FRANCISCO ANTONIO SARDELLI
PREFEITO MUNICPAL

HUGO STEFANO TROLY
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

JOSÉ EDUARDO DA CRUZ RODRIGUES FLORES
SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO

LICITAÇÕES

EDITAL DE REABERTURA DE LICITAÇÃO

n PREGÃO PRESENCIAL N.º 032/2022. 

Processo n.º 3.480/2022.

OBJETO: "AQUISIÇÃO DE ESTANTES DE PARTITURAS PARA USO 
NOS ENSAIOS DA BANDA, ORQUESTRA E ESCOLA DE MÚSICA 
DO MUNICÍPIO".
  Data e horário limite para credenciamento, apresentação de propos-
tas e documentos: 01 de Agosto de 2022, às 09h00, no Auditório "Villa 
Americana", no Paço Municipal, sito a Av. Brasil, nº 85, 1º andar.
Início da sessão de disputa de preços: 01 de Agosto de 2022, às 
09h00.
  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 20 de Julho de 
2022.

EDITAL DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

n PREGÃO PRESENCIAL N.º 038/2022. 

Processo n.º 4.891/2022.

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO DE EXAMES DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA PARA A 
SECRETARIA DE SAÚDE".
  Data e horário limite para credenciamento, apresentação de propos-
tas e documentos: 10 de Agosto de 2022, às 09h00, no Auditório "Villa 
Americana", no Paço Municipal, sito a Av. Brasil, nº 85, 1º andar.
Início da sessão de disputa de preços: 10 de Agosto de 2022, às 
09h00.
  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 20 de Julho de 
2022.

EDITAL DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

n PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/2022. 

 Processo nº 2.987/2022.

OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICA-
MENTOS PARA ATENDIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS".
  Abertura das Propostas: 01 de Agosto de 2022, a partir das 08h00 
horas.
  Início da sessão de disputa de preços: 01 de Agosto de 2022, 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 20 de julho de 2022.

EDITAL DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

n PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2022. 

 Processo nº 5.657/2022.

OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS 
DE CONCRETO PARA A SECRETARIA DE OBRAS".
  Abertura das Propostas: 02 de Agosto de 2022, a partir das 08h00 
horas.
  Início da sessão de disputa de preços: 02 de Agosto de 2022, 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 20 de julho de 2022.

EDITAL DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

n PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/2022. 

 Processo nº 4.079/2022.

OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICA-
MENTOS PARA ATENDIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS".
  Abertura das Propostas: 03 de Agosto de 2022, a partir das 08h00 
horas.
  Início da sessão de disputa de preços: 03 de Agosto de 2022, 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 20 de julho de 2022.

EDITAL DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

n PREGÃO ELETRÔNICO Nº 106/2022. 

 Processo nº 4.424/2022.

OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ELETRO-
DO/PA PARA APARELHO DEA (DESFIBRILADOR EXTERNO AUTO-
MÁTICO) PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE".
  Abertura das Propostas: 03 de Agosto de 2022, a partir das 08h00 
horas.
  Início da sessão de disputa de preços: 03 de Agosto de 2022, 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 20 de julho de 2022.
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EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

n TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022.

Processo nº 52.743/2016.

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A RE-
FORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE WANDA POLO MULLER, NES-
TA CIDADE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA 
E EQUIPAMENTOS".
  A Prefeitura Municipal de Americana torna público que foi HOMOLO-
GADA e ADJUDICADA a Tomada de Preços 003/2022 para a seguinte 
empresa:
"A.C. CAMARGO CONSTRUÇÕES LTDA" - VALOR GLOBAL R$ 
2.253.556,17.

  Eu, Tássia Helena Modenesi Tavares, matrícula 14.676, conferi o pre-
sente. Eu, José Eduardo da Cruz Rodrigues Flores, Secretário Adjunto 
de Administração, autorizei a publicação oficial. Americana, 15 de Julho 
de 2022.
 

LICITAÇÕES

EDITAL RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

n PREGÃO ELETRÔNICO N.º 053/2022. 

Processo n.º 2.261/2022.

OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATE-
RIAIS DE ENFERMAGEM, DA CLASSE DURÁVEIS, PARA A SECRE-
TARIA DE SAÚDE".
  A Prefeitura Municipal de Americana torna público que na publicação do 
dia 09/07/2022 nos itens homologados da empresa VALQUÍRIA BAS-
TOS & RODRIGUES HOSPITALARES LTDA ME, no ITEM 04 onde se 
lê R$ 350,00, leia-se R$ 130,00.

  Eu, Tássia Helena Modenesi Tavares, matrícula 14.676, conferi o pre-
sente. Eu, José Eduardo da Cruz Rodrigues Flores, Secretário Adjunto 
de Administração, autorizei a publicação oficial. Americana, 15 de Julho 
de 2022.

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E 
ESGOTO

 

PORTARIA Nº 1.188 DE 15 DE JULHO DE 2022.

"Que constitui Comissão Processante".

O Superintendente Adjunto de Gestão do Departamento de Água e Es-
goto 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 Sancionatório nº 648/2022. 

  Artigo 2º - A Comissão será composta pelos servidores: 

  - João Marco Alves de Oliveira, mat. 1379
  - Ademir Devechi Pacheco, mat. 606
  - Sonia Bonesso, mat. 961
  - Rosana de Godoy, mat. 1496
  - Karina Cristiane Maule, mat. 1309

  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. 

   Departamento de Água e Esgoto de Americana, aos 15 de julho de 
2022.

MARCOS EDUARDO MORELLI
SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE GESTÃO

GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA 
(GAMA)

 

PORTARIA N° 203, DE 15 DE JULHO DE 2022

"Que Prorroga a Portaria nº 147, de 17 de maio 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 5774/2022

R E S O L V E:

  I- Prorrogar o prazo da Portaria nº 147 de 17 de maio de 2022, por mais 
60 (SESSENTA) dias, conforme SOLICITAÇÃO da COMISSÃO PRO-
CESSANTE

  II- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-
-se as disposições em contrário.

Americana, 15 de julho de 2022

MARCO AURÉLIO DA SILVA
DIRETOR-COMANDANTE

 

PORTARIA N° 204, DE 15 DE JULHO DE 2022

"Que Prorroga a Portaria nº 146, de 17 de maio 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 5769/2022

R E S O L V E:

  I- Prorrogar o prazo da Portaria nº 146 de 17 de maio de 2022, por mais 
60 (SESSENTA) dias, conforme SOLICITAÇÃO da COMISSÃO PRO-
CESSANTE

  II- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-
-se as disposições em contrário.

Americana, 15 de julho de 2022

MARCO AURÉLIO DA SILVA
DIRETOR-COMANDANTE
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