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Diário oficial

EDITAL DE CHAMAMENTO PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS. 
 
I  Introdução. 
 
A Secretaria de Cultura e Turismo do Município de Americana comunica que se encontram abertas no 
período de 24/08/2021 a 13/09/2021 as inscrições para apresentação de projetos culturais em atendimento 
ao disposto no artigo 2º, inciso III, da Lei Federal nº 14.017, de 20 de junho de 2020 (Lei Aldir Blanc), que 
Dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de 

calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020  
 
Poderão participar deste edital artistas individuais e/ou coletivos, pessoas físicas ou jurídicas, que 
comprovem residir no município de Americana há pelo menos 12 (doze) meses, com propostas de temáticas 
relacionadas às artes 07 Setoriais deste Conselho: Câmaras de Teatro, Música, Literatura, Artes Plásticas, 
Dança, Cinema, Vídeo, Fotografia, Mídias Eletrônicas, Folclore, Artesanato, Blocos Carnavalescos e Escolas 
de Samba, independentemente do número de propostas de cada segmento cultural. 
 
Consideram-se neste edital inscrições de proponentes artistas individuais (UM componente), duplas (DOIS 
componentes) e grupos/coletivos (TRÊS ou mais componentes) sendo representados por pessoa física ou 
jurídica. 
  
Para maior inclusão de artistas americanenses e assim sobrepor a barreira tecnológica e de conhecimentos 
de informática, o artista poderá solicitar ajuda para sua inscrição na(s) Câmara(s) Setorial(is) que acolha(m) 
sua arte, assim como será disponibilizado pela Secretaria de Cultura e Turismo - SECTUR cópia impressa deste 
Edital, Ficha de Credenciamento e quaisquer Anexos que venham a fazer parte da documentação exigida, 
além de disponibilizar um(a) funcionário(a) no horário compreendido entre as 09h00 às 15h30 de segunda a 
sexta-feira, mediante agendamento prévio via telefone  3408.4800 ou pelo e-mail: 
beatriz.sectur@americana.sp.gov.br até a data de 10 de setembro de 2021 a fim de auxiliar o interessado 
em todo o processo de inscrição, assim como a SECTUR fornecerá no ato da Inscrição do(a) proponente as 
réguas oficiais do Município para inclusão em material e contrapartida digital (desde que o proponente traga 
um pen drive para gravação do arquivo). 
 
Todos os documentos devem ser preenchidos, assinados e devidamente protocolados via 1Doc no site 
www.americana.sp.gov.br até as 23h59 do dia 13 de setembro de 2021.  
 
Cada proponente individual ou coletivo, pessoa física ou jurídica, poderá apresentar somente 01 (uma) 
proposta em uma das faixas pré-estabelecidas. Se houver mais de uma proposta no mesmo CPF/MF ou 
CNPJ, todas as propostas serão automaticamente anuladas. 
 
São de exclusiva responsabilidade do proponente todos os compromissos e encargos de qualquer natureza, 
tais como, fiscal; previdenciário; trabalhista, e, principalmente, àqueles atinentes à propriedade intelectual, 
bem como, quaisquer outros resultantes da finalidade objetivada através do presente, ficando o Município 
de Americana excluído de qualquer tipo de responsabilidade. 
 
É vetada a participação de projetos do(a) proponente que: 
 

A. Seja funcionário(a) ou servidor(a) do Município de Americana; 
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B. Que tenha(m) recebido recursos oriundos da Lei Aldir Blanc e que não tenha(m) prestado contas no 
prazo legal, ou, ainda que tenham as contas sido rejeitadas. 

 
As propostas deverão priorizar apresentações de trabalhos de classificação etária destinada a todos os 
públicos, que visem o fomento da arte e da cultura no Município de Americana, devendo contemplar ações 
e políticas relacionadas à diversidade cultural. 
 
As propostas devem abordar, dentre outras, manifestações de cultura afro-brasileira, povos indígenas e 
quilombolas, causas identitárias e de equidade de gênero (temáticas LGBTQIA+), pessoas com deficiências, 
projetos de formação para crianças e adolescentes, incentivo à pesquisa histórica e cultural, incentivo às 
artes em regiões periféricas do município, assim como economia cultural criativa e demais propostas ligadas 
às linguagens artísticas. 
 
II  Recursos. 
 
Os recursos a serem aplicados neste edital são provenientes de caixa remanescente do montante repassado 
pelo Ministério do Turismo - Secretaria Especial da Cultura, através da Lei 14.017/2020 e regulamentado pelo 
Decreto Federal 14.150/2021 - que estende a prorrogação do auxílio emergencial a trabalhadores e 
trabalhadoras da cultura e prorroga o prazo de utilização de recursos pelos Estados, pelo Distrito Federal e 
pelos Municípios, até 31 de dezembro de 2021. 
 
Os recursos remanescentes da Lei Aldir Blanc não utilizados em 2020 somam  até a publicação deste edital é 
de R$ 215.813,12 (duzentos e quinze mil, oitocentos e treze reais e doze centavos), que serão distribuídos 
aos artistas individuais, coletivos e entidades culturais, dividido em 04 (quatro) faixas de premiação, 
conforme o disposto no Item III, deste edital. 
 
Havendo sobra de recursos em qualquer das faixas, os valores serão automaticamente remanejados para as 
faixas com maior demanda, com preferência para as faixas de menor valor.  
 
O critério de remanejamento dos recursos será o aumento no número de prêmios, sem alteração do valor 
da premiação; 
 
III - Faixas de Premiação 
 

 FAIXA GRUPOS (com três ou mais integrantes) 
Prêmio destinado a associações, grupos, coletivos, bandas, corais, mediante apresentação de portfólio de 
atividades e contrapartida para SECTUR. 

 15 (quinze) prêmios de R$ 5.000,00 - totalizando R$ 75.000,00. 
Nessa categoria serão premiados o histórico e/ou trajetória cultural (portfólio) do grupo ao longo de sua 
existência, com contrapartida de projeto a ser executado até dezembro de 2022, podendo a execução ser 
virtual e/ou presencial  orientado pelas definições do Ministério da Saúde, Secretaria Municipal da Saúde e 
Secretaria de Cultura e Turismo de Americana. 
Serão admitidos a participar da seleção associações, grupos, coletivos, bandas, corais, entre outros, que 
comprovem atuação na área cultural do município em período superior a 02 (dois) anos, mediante a 
apresentação dos seguintes documentos: 

 Ficha devidamente preenchida e assinada (fornecida no pela SECTUR); 
 Relatório descritivo das atividades; 
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 Comprovação das atividades por meio de documentos, fotos, matérias de jornal, declarações, entre 
outros; 

 Apresentação de proposta de contrapartida virtual e/ou presencial, que podem ser apresentações, 
oficinas, workshop, etc.; 

 Termo de Concordância preenchido e assinado - Anexo I. 
 

 FAIXA VÍDEOS (individual, duplas ou grupos) 
Prêmio destinado a artistas individuais, duplas ou grupos, com apresentação de vídeo como contrapartida. 

 40 (quarenta) Prêmios de R$ 1.500,00 - totalizando R$ 60.000,00. 
Poderão participar projetos artísticos com material inédito ou já em circulação, gravado em vídeo - 
profissional ou com celular, com tempo de duração entre 3 e 5 minutos, desde que não tenha sido 
contemplado por nem um outro edital ou prêmio em âmbito local, estadual ou federal. 
Serão admitidos a participar da seleção artistas individuais, duplas ou grupos que comprovem atuação na 
área cultural do município em período superior a 02 (dois) anos, mediante a apresentação seguintes 
documentos: 

 Ficha devidamente preenchida e assinada (fornecida pela SECTUR); 
 Apresentação do link ou arquivo do vídeo - inédito ou já em circulação com aplicação da Régua 

disponibilizada no site da Prefeitura via Banner Lei Aldir Blanc no ato da inscrição; 
 Comprovação do tempo de atividade por meio de documentos, fotos, matérias de jornal, 

declarações, etc; 
 Termo de Concordância preenchido e assinado - Anexo I. 

 
 FAIXA PORTFÓLIO (individual, duplas ou grupos) 

Prêmios destinados a artistas individuais, duplas ou grupos, mediante apresentação de portfólio de 
trabalho como contrapartida. 

 30 (trinta) Prêmios de R$ 1.000,00 - totalizando R$ 30.000,00. 
Poderão participar artistas individuais, duplas ou grupos, mediante apresentação simples de portfólio de 
trabalho que comprove sua atuação na área cultural do município de Americana em período superior a 02 
(dois) anos, através dos seguintes documentos: 

 Ficha devidamente preenchida e assinada (fornecida pela SECTUR); 
 Arquivo que reúna o portifólio ou parte dele, com aplicação da Régua oficial disponibilizada no site 

da Prefeitura via Banner Lei Aldir Blanc no ato da inscrição; 
 Relatório descritivo das atividades (pode ser de próprio punho); 
 Comprovação das atividades por meio de documentos, fotos, matérias de jornal, declarações etc.; 
 Termo de Concordância preenchido e assinado - Anexo I. 

 
 EVENTOS CULTURAIS TRADICIONAIS 

Prêmios destinados a eventos anuais de cunho cultural, que promovam atividades artísticas abertas ao 
público, com ou sem cobrança de ingressos. 

 10 (dez) Prêmios de R$ 5.000,00 - totalizando R$ 50.000,00. 
Critérios para participação nesta faixa: 

 Primeira edição do evento ter acontecido até o ano 2016; 
 Comprovar edições que tenham acontecido até 2021, de forma consecutiva ou intermitente, forma 

presencial, virtual ou híbrida - desde que o intervalo entre os eventos não seja superior a 02 (dois) 
anos; 

 Caso haja cobrança de ingresso na Contrapartida apresentada, o mesmo deve ser comercializado a 
preços populares de até R$-15,00 (quinze reais). 
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Poderão participar proponentes pessoas físicas ou entidades jurídicas (Com CNPJ cujo CNAE se enquadre 
como organizador de eventos culturais) que tenham promovido eventos culturais no município de Americana 
mediante apresentação dos seguintes documentos: 

 Ficha devidamente preenchida e assinada (fornecida pela SECTUR); 
 Relatório descritivo do evento; 
 Comprovação das atividades realizadas por meio de documentos, fotos, matérias de jornal, 

declarações, etc.; 
 Apresentar como contrapartida a destinação de no mínimo 40% do valor (R$ 2.000,00) para a 

contratação de artistas comprovadamente residentes na cidade de Americana; 
 Termo de Concordância preenchido e assinado - Anexo I. 

 
IV  Critérios de avaliação  
Os projetos inscritos em qualquer das quatro faixas de premiação descritas no item III deste edital serão 
avaliadas conforme atendimento dos quatro critérios descritos no quadro abaixo, com soma máxima de 10 
(dez) pontos. 
 

Critérios Descrição Pontuação 

Qualidade e Relevância 
Artística do Projeto 

Serão consideradas a qualidade e a relevância 
do projeto, levando em conta a descrição do 

que se pretende realizar, o histórico e as 
informações artísticas apresentadas. 

03 (três) 
Pontos 

Potencial de Impacto 
Social e Cultural do 

Projeto 

Serão considerados o potencial de impacto do 
projeto na cena cultural do município de 

Americana e sua contribuição para a formação do 
público. 

03 (três) 
Pontos 

Apresentação de 
Portfólio de Trajetória 

Cultural 

Serão considerados os portfólios e/ou Trajetória 
artística. 

03 (três) 
Pontos 

Proponente não 
contemplado pela Lei 
Aldir Blanc em 2020 

Serão considerados projetos de proponentes que 
não tenham sido contemplados pelos Inciso II ou 

Inciso III da Lei Aldir Blanc em 2020. 

01 (um) 
Ponto 

 
Desempate 
No caso de número de inscrições superior ao número de prêmios disponibilizados e empate de pontuação, 
considera-se como critério para desempate o maior tempo de trajetória cultural do artista - com 
comprovação de portfólio. 
 
V - Sobre Contrapartida. 
 
As contrapartidas solicitadas na Faixa Grupos devem atender aos seguintes critérios: 

 Agendamento de Contrapartida com a SECTUR para execução até 31 de dezembro de 2022; 
 Contrapartida a ser realizada em locais públicos, com preferência em Escolas Municipais, sem 

cobrança de entrada; 
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 Seguir orientações sanitárias para apresentação, principalmente em relação a precaução de COVID-
19, fornecidas pelas Secretaria de Cultura e Turismo e Secretaria de Saúde de Americana; 

 Especificar se a contrapartida será virtual, presencial ou híbrida (mescla de presencial e virtual).  
 
As contrapartidas solicitadas na Faixa Eventos Culturais Tradicionais devem atender aos seguintes 
critérios: 

 Agendamento de Contrapartida com a SECTUR para execução até 31 de dezembro de 2022; 
 Contrapartida a ser realizada de forma presencial em locais públicos ou privados; 
 Caso haja cobrança de ingresso na Contrapartida apresentada, o mesmo deve ser comercializado a 

preços populares de até R$-15,00 (quinze reais); 
 Apresentar como contrapartida a destinação de no mínimo 40% (quarenta por cento), do valor (R$ 

2.000,00) na contratação de artistas de Americana; 
 Se houver bilheteria, a organização deverá fornecer 10% (dez por cento) dos ingressos até o teto de 

50 ingressos à SECTUR para serem distribuídos aos munícipes de Americana; 
 Seguir orientações sanitárias para apresentação, principalmente em relação a precaução de COVID-

19, fornecidas pela Secretaria de Cultura e Turismo de Americana em conjunto com Secretaria de 
Saúde de Americana. 

 
VI - Cronograma do edital. 
 
Após o encerramento das inscrições, o Conselho Municipal de Cultura fará a divulgação dos inscritos, 
posteriormente o resultado das avaliações, os prazos para recursos e o resultado final através de editais 
publicados no Diário Oficial do Município, respeitando os seguintes prazos: 

1. Período de inscrição de 24/08/2021 a 13/09/2021; 
2. Divulgação do nome e número de inscritos de 16 a 17/09/2021; 
3. Divulgação do resultado da avaliação dos projetos até 08/10/2021; 
4. Prazo para recursos e contestação de resultados de 09/10 a 12/10/2021; 
5. Prazo para divulgação da análise dos recursos e contestações  16/10/2021; 
6. Divulgação final do resultado do edital até 20/10/2021;  
7. Liberação dos recursos aos proponentes contemplados a partir de 27/10/2021. 

 
VII  Comissão de avaliação. 
 
Os projetos serão avaliados por uma comissão composta por integrantes (titulares ou suplentes) do Conselho 
Municipal de Cultura  COMCULT. 
 
O integrante da comissão que mantiver qualquer relação, pessoal ou profissional, com os artistas ou coletivos 
proponentes fica impedido de participar da avaliação do projeto por estes apresentados. 
 
VIII - Disposições Gerais 
 
No ato da análise da documentação e/ou projetos, os proponentes que cometerem atos de desrespeito às 
mulheres, crianças, jovens, idosos (as), afro-brasileiros (as), indígenas ou outros povos e comunidades 
tradicionais, à população de baixa renda, credo, as pessoas com deficiência, ao público LGBTQIA+, ou que 
expressem qualquer outra forma de preconceito e discurso de ódio ou apologia a qualquer dos itens citados, 
terão seus projetos automaticamente desclassificados. 
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Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Municipal de Cultura, em conjunto com a Secretaria de 
Cultura e Turismo do Município de Americana. 
 

Americana, 23 de agosto de 2021 

 

Fernando José Giuliani 
Secretário de Cultura e Turismo 
 

Karine Sallati 
Presidenta do COMCULT  Conselho Municipal de Cultura  
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Telefone: (19) 3408.4800 
CEP 13468-030 
Rua das Palmeiras, nº08, Jardim São Paulo  
Americana - SP 

SECRETARIA DE 
CULTURA E TURISMO 

FICHA DE INSCRIÇÃO  LEI ALDIR BLANC. 

Poderão participar deste edital artistas individuais ou coletivos, que comprovem residir no município de 
Americana há pelo menos 12 (doze) meses, com propostas de temáticas relacionadas às artes 07 Setoriais 
deste Conselho: Câmaras de Teatro, Música, Literatura, Artes Plásticas, Dança, Cinema, Vídeo, Fotografia, 
Mídias Eletrônicas, Folclore, Artesanato, Blocos Carnavalescos e Escolas de Samba; independentemente do 
número de propostas de cada segmento cultural. 

Consideram-se neste edital inscrições de proponentes artistas individuais (UM componente), duplas (DOIS 
componentes) e grupos/coletivos (TRÊS ou mais componentes) sendo representados por pessoa física ou 
jurídica. 

É vetada a participação de projetos do(a) proponente que: 

A. Seja funcionário(a) ou servidor(a) do Município de Americana; 

B. Que tenha(m) recebido recursos oriundos da Lei Aldir Blanc e que não tenha(m) prestado contas no prazo 
legal, ou, ainda que tenham as contas sido rejeitadas. 

Cada proponente individual ou coletivo, pessoa física ou jurídica, poderá apresentar somente 01 (uma) 
proposta em uma das faixas pré-estabelecidas. Se houver mais de uma proposta no mesmo CPF ou CNPJ, 
todas as propostas serão automaticamente anuladas. 

São de exclusiva responsabilidade do proponente todos os compromissos e encargos de qualquer natureza, 
tais como, fiscal; previdenciário; trabalhista, e, principalmente, àqueles atinentes à propriedade intelectual, 
bem como, quaisquer outros resultantes da finalidade objetivada através do presente, ficando o Município de 
Americana excluído de qualquer tipo de responsabilidade. 

As propostas deverão priorizar apresentações de trabalhos de classificação etária destinada a todos os 
públicos, que visem o fomento da arte e da cultura no Município de Americana, podendo contemplar ações e 
políticas relacionadas à diversidade cultural. Estas devem abordar, dentre outras, manifestações de cultura 
afro, causas identitárias e de equidade de gênero (temáticas LGBTQIA+), pessoas com deficiências, projetos de 
formação para crianças e adolescentes, incentivo à pesquisa histórica e cultural, economia cultural criativa e 
demais propostas ligadas às linguagens artísticas. 

1 - ASSINALE ABAIXO QUAL A SITUAÇÃO DO PROPONENTE: 

ATENÇÃO 

 Se você é um artista individual, representando a si mesmo ou uma dupla, assinale a letra A. 
 Se você é um Micro Empreendedor Individual, assinale a letra B. 
 Se você representa um Grupo, Coletivo ou entidade sem CNPJ, assinale a letra C. 
 Se você representa um Coletivo ou entidade com CNPJ, assinale a letra D. 

A - (   ) Pessoa Física - Preencher item 4.1 da ficha de credenciamento 

B - (   ) Microempreendedor Individual (MEI) - Preencher item 4.2 da ficha de credenciamento 

C - (   ) Grupo, coletivo ou entidade sem CNPJ - Preencher item 4.3 da ficha de credenciamento 
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Telefone: (19) 3408.4800 
CEP 13468-030 
Rua das Palmeiras, nº08, Jardim São Paulo  
Americana - SP 

SECRETARIA DE 
CULTURA E TURISMO 

D - (   ) Grupo, coletivo ou entidade com CNPJ - Preencher item 4.4 da ficha de credenciamento 

2 - ÁREA DE ATUAÇÃO ARTÍSTICA DO PROPONENTE: (pode assinalar mais que uma área) 

- (   ) ARTES PLÁSTICAS  

- (   ) CINE, FOTO, VÍDEO E MÍDIAS DIGITAIS 

- (   ) DANÇA  

- (   ) FOLCLORE, ARTESANATO, BLOCOS CARNAVALESCOS E ESCOLAS DE SAMBA. 

- (   ) LITERATURA  

- (   ) MÚSICA  

- (   ) TEATRO  

3 - ESCOLHA A FAIXA DE PREMIAÇÃO QUE PRETENDE CONCORRER 

(    )  FAIXA PORTFÓLIO (ARTISTAS INDIVIDUAIS, DUPLAS OU GRUPOS) 

Prêmios destinados a artistas individuais, duplas ou grupos, mediante apresentação de portfólio de trabalho 
como contrapartida. 

 Total de Prêmios: 30 
 Valor de cada projeto  R$ 1.000,00  
 Total de recursos da Faixa R$ 30.000,00 

(    )  FAIXA VÍDEOS (ARTISTAS INDIVIDUAIS, DUPLAS OU GRUPOS) 

Prêmio destinado a artistas individuais, duplas ou grupos, com apresentação de vídeo como contrapartida. 

 Total de Prêmios: 40 
 Valor de cada projeto  R$ 1.500,00  
 Total de recursos da faixa  R$ 60.000,00 

(    )  FAIXA GRUPOS (APENAS GRUPOS OU COLETIVOS - 03 ou mais pessoas) 

Prêmio destinado a associações, grupos, coletivos, bandas, corais (com dois ou mais participantes), 
mediante apresentação de portfólio de atividades e proposta de contrapartida. 

 Total de Prêmios: 15 
 Valor de cada projeto  R$ 5.000,00  
 Total de recursos da Faixa  R$ 75.000,00 

(    )  FAIXA EVENTOS CULTURAIS TRADICIONAIS (proponentes pessoas físicas ou entidades jurídicas - com 
CNPJ cujo CNAE se enquadre como organizador de eventos culturais) 

Prêmios destinados a eventos anuais de cunho cultural, que promovam atividades artísticas abertas ao 
público, com ou sem cobrança de ingressos. 

 Total de Prêmios: 10 
 Valor de cada projeto  R$ 5.000,00 
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Telefone: (19) 3408.4800 
CEP 13468-030 
Rua das Palmeiras, nº08, Jardim São Paulo  
Americana - SP 

SECRETARIA DE 
CULTURA E TURISMO 

 Total de recursos da Faixa R$ 50.000,00 
4 - DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA 

4.1  ARTISTA INDIVIDUAL - PESSOA FÍSICA   

NOME: _____________________________________________________________________ 

ENDEREÇO: _________________________________________________________________ 

CPF: _____________________________________RG: ________________________________ 

PIS/PASEP/NIT: ______________________________________________________________ 

TELEFONE DE CONTATO (       ) _______ - _________ 

E-MAIL: __________________________________________________________________ 

DADOS BANCÁRIOS EM NOME DO PROPONENTE RESPONSÁVEL 

BANCO: _________________________________________________________________ 

AGÊNCIA: ________________________________________________________________ 

CONTA CORRENTE: ________________________________________________________ 

ANEXAR VIA PROTOCOLO 1DOC CÓPIA DOS SEGUINTES DOCUMENTOS DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS: 

https://americana.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=2 

a) Cópia da CNH (ou do RG e CPF) do proponente; 

b) Cópia da inscrição no PIS/PASEP OU NIT (Necessário para efetuar pagamento); 

c) Cópia de comprovante atual de endereço; 

d) Comprovante bancário (deve constar, Banco, Agência e Número da Conta Corrente ou Conta 

Poupança) em nome do beneficiado; 

e) Material Complementar referente Faixa de Premiação (Item 5 desta ficha);  

f) ANEXO I - Datado e Assinado. 

4.2  MEI  (MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL)  

NOME:_____________________________________________________________________ 

ENDEREÇO:_________________________________________________________________ 

CPF:_____________________________________RG:________________________________ 

CNPJ:_______________________________________________________________________ 

TELEFONE DE CONTATO (       ) _______ - _________ 

E-MAIL: __________________________________________________________________ 

DADOS BANCÁRIOS EM NOME DO PROPONENTE RESPONSÁVEL 

BANCO: _________________________________________________________________ 

AGÊNCIA: ________________________________________________________________ 
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CONTA CORRENTE: ________________________________________________________ 

ANEXAR VIA PROTOCOLO 1DOC CÓPIA DOS SEGUINTES DOCUMENTOS DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS: 

https://americana.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=2 

a) Cópia da CNH (ou do RG e CPF) do proponente; 

b) Cópia do cartão do CNPJ 

c) Cópia de comprovante atual de endereço; 

d) Comprovante bancário (deve constar, Banco, Agência e Número da Conta Corrente ou Conta 

Poupança) em nome do beneficiado(a);  

e) Material Complementar referente Faixa de Premiação (Item 5 desta ficha); 

f) ANEXO I - Datado e Assinado. 

4.3  GRUPOS, COLETIVOS E ENTIDADES SEM CNPJ (CADASTRO GERAL DE PESSOAS JURÍDICAS) 

IDENTIFICAÇÃO: 

DADOS DO GRUPO / COLETIVO 

NOME DO GRUPO OU COLETIVO: ____________________________________________ 

ENDEREÇO COMPLETO DO GRUPO: __________________________________________ 

ANO DE FUNDAÇÃO: ______/______/_______ 

DADOS DO PROPONENTE RESPONSÁVEL PELO GRUPO/COLETIVO 

NOME DO RESPONSÁVEL PELO GRUPO / COLETIVO ______________________________ 

ENDEREÇO COMPLETO DO RESPONSÁVEL ______________________________________ 

RG: ____.______.______-____ CPF: ______.______.______-____   

PIS/PASEP/NIT: ______________________________ 

TELEFONE DE CONTATO (       ) _______ - _________ 

E-MAIL: __________________________________________________________________ 

SITE:  ___________________________________________________________________ 

REDES SOCIAIS: ___________________________________________________________ 

DADOS BANCÁRIOS EM NOME DO PROPONENTE RESPONSÁVEL 

BANCO: _________________________________________________________________ 

AGÊNCIA: ________________________________________________________________ 

CONTA CORRENTE: ________________________________________________________ 

ANEXAR VIA PROTOCOLO 1DOC CÓPIA DOS SEGUINTES DOCUMENTOS DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS: 

https://americana.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=2 

a) Cópia da CNH (ou do RG e CPF) do proponente; 
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b) CÓPIA DA INSCRIÇÃO NO PIS/PASEP OU NIT (Necessário para efetuar pagamento) 

c) Cópia de comprovante atual de endereço; 

d) Comprovante bancário (deve constar, Banco, Agência e Número da Conta Corrente ou Conta 

Poupança) em nome do beneficiado;  

e) Material Complementar referente Faixa de Premiação (Item 5 desta ficha); 

f) ANEXO I - Datado e Assinado. 

4.4  GRUPOS, COLETIVOS E ENTIDADES/EMPRESAS COM CNPJ 

DADOS DA ENTIDADE / EMPRESA 

RAZÃO SOCIAL:  ____________________________________________ 

ENDEREÇO COMPLETO: __________________________________________ 

ANO DE FUNDAÇÃO: ______/______/_______ 

CNPJ: ________________________________ Nº DA INSCRIÇÃO MUNICIPAL _______ 

TELEFONE DE CONTATO: (    )  _________ - ___________ 

E-MAIL: __________________________________________________________________ 

SITE:  ___________________________________________________________________ 

REDES SOCIAIS: ___________________________________________________________ 

DADOS BANCÁRIOS EM NOME DA EMPRESA OU ENTIDADE 

BANCO: _________________________________________________________________ 

AGÊNCIA: ________________________________________________________________ 

CONTA CORRENTE: ________________________________________________________ 

DADOS DO(S) RESPONSÁVEL (EIS) LEGAL PELA EMPRESA OU ENTIDADE 

NOME DO(S) RESPONSÁVEL(EIS) PELA EMPRESA / ENTIDADE 

________________________________________________________________________  

CARGO/FUNÇÃO __________________________________________________________ 

ENDEREÇO COMPLETO DO RESPONSÁVEL ______________________________________ 

RG: ____.______.______-___ CPF: ______.______.______-____   

TELEFONE DE CONTATO (       ) _______ - _________ 

ANEXAR VIA PROTOCOLO 1DOC CÓPIA DOS SEGUINTES DOCUMENTOS DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS: 

https://americana.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=2 

Do A ao J - ENTIDADES JURÍDICAS COM FINS LUCRATIVOS 

Do I ao Q - ENTIDADES JURÍDICAS SEM FINS LUCRATIVOS 

a) Cópia do contrato social de constituição da empresa; 



12 Diário oficial Sexta-feira, 27 de agosto de 2021

 
 

Telefone: (19) 3408.4800 
CEP 13468-030 
Rua das Palmeiras, nº08, Jardim São Paulo  
Americana - SP 

SECRETARIA DE 
CULTURA E TURISMO 

b) Cópia da última alteração do contrato social (se houver); 

c) Cópia do CNPJ; 

d) Cópia de comprovante atual de endereço da empresa; 

e) Comprovante bancário (deve constar, Banco, Agência e Número da Conta Corrente) 

em nome da empresa (pessoa jurídica); 

f) Cópia da CNH (ou do RG e CPF) do representante legal da empresa; 

g) Cópia de comprovante atual de endereço do representante legal da empresa ou entidade; 

h) Breve relatório descritivo das atividades da empresa e o impacto da pandemia no funcionamento da 

mesma; 

i) Material Complementar referente Faixa de Premiação (Item 5 desta ficha); 

j) ANEXO I - Datado e Assinado; 

k) Cópia simples do estatuto social da entidade registrada em cartório; 

l) Cópia simples da ata de eleição da atual diretoria registrada em cartório; 

m) Cópia do CNPJ;  

n) Cópia de comprovante atual de endereço da entidade; 

o) Comprovante bancário (deve constar, Banco, Agência e Número da Conta Corrente) em nome da 

entidade (pessoa jurídica); 

p) Cópia da CNH (ou do RG e CPF) do representante legal da entidade; 

q) Cópia de comprovante atual de endereço do representante legal da empresa ou entidade. 

 

5 - MATERIAL COMPLEMENTAR 

5.1  INSCRITOS NA FAIXA PORTFÓLIO  

A) Relatório descritivo das atividades (pode ser de próprio punho); 

B) Comprovação das atividades por meio de documentos, fotos, matérias de jornal, declarações, entre 

outras. 

5.2  INSCRITOS NA FAIXA VÍDEOS 

A) Apresentar vídeo de 03 a 05 minutos de duração, demonstrando a sua arte; 

B) O vídeo deve ser gravado com equipamento profissional ou celular na posição horizontal; 

C) Deve conter a régua que se encontra disponível no site da Prefeitura Municipal de Americana 

(www.americana.sp.gov.br), localizada no banner Lei Aldir Blanc, divulgação de projetos, contrapartidas. 
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5.3  INSCRITOS NA FAIXA GRUPOS (APENAS GRUPOS OU COLETIVOS - 03 OU MAIS COMPONENTES) 

A) Apresentar projeto cultural com propostas de pesquisa, criação, manutenção, circulação e/ou difusão 

de produtos culturais, das sete Câmaras Setoriais abrangidas por este Edital. O proponente deverá informar:  

 Nome do projeto; 

 O que pretende realizar; 

 Número de apresentações (se houver); 

 Público-alvo; 

 Expectativa de público;  

 Como pretende realizar o projeto (virtual e/ou presencial) e; 

 Data limite para a finalização do projeto, lembrando que o mesmo poderá ser executado 

presencialmente somente após as autoridades sanitárias declararem ser seguro o agrupamento de 

pessoas/público, a ser agendado com a SECTUR. 

5.4   INSCRITOS NA FAIXA EVENTOS CULTURAIS TRADICIONAIS 

A) Relatório descritivo do evento contendo: 

- Nome do evento; 

- Há quanto tempo é realizado o evento; 

- Público-alvo e Média de público.  

B) Comprovar edições conforme critérios descritos no Edital; 

C) Apresentar como contrapartida a destinação de, no mínimo, 40% (quarenta por cento), do valor (R$ 

2.000,00) para a contratação de artistas comprovadamente residentes no Município de Americana. Evento a 

ser agendado com a SECTUR. 

Observações 

a) A Prefeitura Municipal de Americana, através da Secretaria de Cultura e Turismo, poderá solicitar 

outros documentos que não constam na ficha de credenciamento; 

b) As fichas que vierem com falta de informações ou cópia dos documentos solicitados somente serão 

analisadas após o preenchimento de todas as informações solicitadas, bem como a apresentação de todos os 

documentos relacionados dentro do prazo legal do edital, não cabendo ao beneficiário qualquer tipo de 

reclamação posterior. 
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ANEXO I 

TERMO DE CONCORDÂNCIA E RESPONSABILIDADE 

Eu,___________________________________________________________________________________ 

RG nº ______________________________________, CPF nº _________._________._________; 

domiciliado no endereço ______________________________________________________________ , 

bairro ______________________________________________, CEP ____________-______, município 

de Americana SP, inscrito na Faixa ________________________________________ proponente do 

projeto (Nome do projeto)  ______________________________________________________________  

venho declarar que:  

1. Tenho sede no município de Americana há mais de 12 (doze) meses.  
2. Tenho ciência e concordo com os termos do Edital que trata da Lei nº 14.017/2020, regulamentada 
pelo Decreto nº 10.751/2021, de 22 de julho de 2021.  
3. Não estou impedido(a) de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal. 
4. Não sou funcionário(a) ou servidor(a) do Município de Americana.  
5. Não estou inscrevendo projeto cuja etapa e/ou fase já tenha sido executada por meio de 
recursos da Lei Aldir Blanc, previsto no art. 2º, inciso II (Auxílio a Entidades e Espaços Culturais), e, inciso 

 
6. Estou ciente que, em caso de falsidade ideológica, omissão ou inverdades, estou sujeito(a) às 
sanções prescritas na lei, assumindo a responsabilidade civil e penal  sobre tal declaração.  

Americana SP,______ de _________________ de 2021. 

 

 

                                               ______________________________ 

                                               Assinatura do Proponente 

 

Americana, 23 de agosto de 2021

FERNANDO JOSÉ GIULIANI
SECRETARIO DE CULTURA E TURISMO
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SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

 

UniDaDe De assistência social

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS

CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA ONLINE VIA 
CORREIO ELETRÔNICO DO CMAS - DIA 31/08/2021

A Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, no 
uso das suas atribuições, convoca os (as) Conselheiros (as) para Reu-
nião Extraordinária online via correio eletrônico (e-mail), para a aprecia-
ção e deliberação de documentos, a ser realizada entre os dias 27 e 31 
de agosto de 2021, com o encerramento da apuração das deliberações 
encaminhadas até dia 31 de agosto de 2021, sendo apreciado o seguin-
te assunto:

  I.Matéria para deliberação:

1.Deliberação de Recursos Estaduais para o custeio dos Benefícios 
Eventuais no município - Ofício SASDH n°67/2021.

  II - Encerramento.

Americana, 26 de agosto de 2021

CARLA AMANDA DOS SANTOS TRINDADE 
Presidente 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO Nº 001/2019

PEB 1 - ENSINO FUNDAMENTAL
A Prefeitura Municipal de Americana, através da Secretaria Municipal 
de Educação, no uso de suas atribuições legais, em atendimento ao 
Processo Seletivo Simplificado para Contratação de Professores Tem-
porários, CONVOCA os candidatos classificados, conforme itens 2, 3 
e 4 para comparecerem no dia 30/08/2021 às 9h00 na Secretaria de 
Educação, à rua dos Professores, 40, Centro, Americana, SP munidos 
dos documentos listados no item 3, para manifestar seu interesse em 
ser contratado(a), com o fim específico de atender a demanda da Rede 
Municipal de Ensino da Secretaria Municipal de Educação, em caráter 
temporário, nos termos do edital do Processo Seletivo Público Simplifi-
cado nº 001/2019 através do protocolo nº 62.026/2018, seguindo rigoro-
samente a ordem de classificação final publicada.

 1. A Secretaria de Educação esclarece que as vagas serão preenchi-
das conforme sequência de classificação dos candidatos presentes e 
disponíveis no momento, advindo vacância será respeitada a ordem de 
classificação para futuras convocações.

 2. Classificados convocados para PEB 1 - ENSINO FUNDAMENTAL 
convocados a comparecer dia 30/08/2021 às 9h00.

 105º - ANA PAULA DE SOUZA (Vaga)
 106º - ANA RENATA FERREIRA LEITE NAZATTO (Vaga)
 107º - ALLINE SANTON (Vaga)
 108º - EDIANE CARINA AMOROSO FURONI (Vaga)
 109º - LUCAS TORRES POLIZELI (Vaga)
 110º - MARIA ALEXSANDRA ALVES PEREIRA (Reserva)
 111º - MARINA CHIAPPA DE MORAES (Reserva)
 112º - SANDRA MARA FERRARI RADICH (Reserva)
 113º - VALERIA BELCHIOR MARTINS SBORCHIA (Reserva)
 114º - MARIA CÉLIA BRITO MATOS SANCHES (Reserva)
 115º - MARISA GARCIA RIBEIRO DE SOUZA (Reserva)
 116º - ALESSANDRA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA (Reserva)
 117º - JAQUELINE VIEIRA VINDIMIATTI (Reserva)
 118º - KÁTIA DOS SANTOS SEGUNDO (Reserva)
 119º - KAMILA BRACONI PAVAN (Reserva)
 120º - LIGIA DA SILVEIRA PRIETO RODRIGUES (Reserva)
 121º - ELAINE DE FREITAS (Reserva)
 122º - PATRICIA DIAS GONÇALVES (Reserva)
 123º - DULCINEIDE DIAS DE SOUZA (Reserva)
 124º - IVANETE DOS ANJOS ZANETTI (Reserva)
 125º - SONIA MARIA PEREIRA (Reserva)
 126º - ANA MARIA RUBINATO GUIDI (Reserva)
 127º - EDLAINE APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA (Reserva)
 128º - ELIANA PIRES SANTANNA (Reserva)
 129º - IVONETE APARECIDA SIQUEIRA ALVES (Reserva)
 130º - MARIA ONEIDE BORGES DOS SANTOS (Reserva)
 131º - VALDETE CONCEICAO JACOMASSI DA SILVA (Reserva)
 132º - ROSELI APARECIDA CIRIGUSSI (Reserva)
 133º - ANGELA CRISTINA DIAS TREVISONI (Reserva)
 134º - SUZANA CRISTINA DOS REIS CANESCHI (Reserva)

 3. Os convocados deverão apresentar os seguintes documentos no dia 
da convocação:  
 3.1. Atestado Médico fornecido pelo Ambulatório Médico da Prefeitura 
Municipal de Americana, declarando que o(a) convocado(a) está apto, 
física e mentalmente, para exercer o cargo constante da convocação 
(no dia da apresentação do candidato será agendada consulta com o 
médico do trabalho indicado pela Prefeitura de Americana);  
 3.2. Comprovante de escolaridade e especialidade, se necessário para 
o cargo (ORIGINAL e CÓPIA do diploma ou do certificado escolar);  
 3.3. Carteira de Trabalho e Previdência Social "CTPS" (ORIGINAL e 
CÓPIA DA PÁGINA DE DADOS PESSOAIS E FOTO E DOS CONTRA-
TOS DE TRABALHO);  
 3.4. Comprovante de inscrição no PIS ou PASEP (ORIGINAL e CÓPIA);  
 3.5. Cédula de Identidade "RG" (ORIGINAL e CÓPIA);  
 3.6. Carteira do Conselho Regional de Classe (CREF, etc.), quando apli-
cável (ORIGINAL e CÓPIA);  
 3.7. Título Eleitoral e comprovante de haver votado nas 2 últimas elei-
ções de 2018 e 2020 (1º e 2º turnos quando aplicável), ou certidão do 
Cartório Eleitoral competente que dispense tal obrigação, que pode ser 
emitida através do site: (www.tse.jus.br) (ORIGINAL);  
 3.8. Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda 
"CPF" (ORIGINAL e CÓPIA);  
 3.9. Certidão de nascimento ou casamento, conforme estado civil atual. 
(ORIGINAL e CÓPIA);  
 3.10. Certidão de nascimento de filho(s) menor(es) de 14 (quatorze) 
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anos de idade e CPF (ORIGINAL e CÓPIA);  
 3.11. Cartão de vacinação de filho(s) menor(es) de 11 (onze) anos de 
idade (ORIGINAL e CÓPIA);
 3.12. Certificado de Reservista, alistamento militar ou dispensa de in-
corporação, quando o convocado for do sexo masculino (ORIGINAL e 
CÓPIA);
 3.13. Uma foto 3x4 (extraída há menos de um ano);
 3.14. Comprovante de endereço (conta de luz, água ou telefone) con-
tendo o CEP da rua (ORIGINAL e CÓPIA);
 3.15. Número da conta do Banco Santander (Conta Corrente), caso 
tenha;
 3.16. Se aposentado, apresentar cópia do benefício e especificar o Ins-
tituto;
 3.17. Qualificação Cadastral (validação de PIS/CPF/NOME/DATA DE 
NASCIMENTO) no link www.esocial.gov.br, caso ocorra algum erro, o 
candidato deverá corrigir os dados antes da contratação;  
 3.18. Atestado de antecedentes criminais (www.ssp.sp.gov.br).

 4. O NÃO comparecimento na data e hora definidos implicará na desis-
tência do candidato e a vaga será do candidato seguinte.

Americana, 25 de agosto de 2021

VINICIUS GHIZINI
Secretário de Educação

 

SECRETARIA DE SAÚDE
 

RESOLUÇÕES

O Conselho Municipal de Saúde de Americana no uso de suas compe-
tências regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 8.080, de 19 de 
setembro de 1990, pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, Lei 
Municipal nº 2.524 de 02 de agosto de 1991 e pelo Decreto nº 7039 de 
18 de outubro de 2006, em plenário, na Reunião Ordinária Remota, de 
acordo com Decreto Municipal nº 12.409, de 16 de março de 2020 (CO-
VID -19), realizada em 26 de maio de 2021, aprovou os itens abaixo os 
quais encaminha ao Secretário Municipal de Saúde para homologação e 
publicação, com execução das resoluções em 20 (vinte) dias ou a justi-
ficativa a este Colegiado.  

RESOLVE: PUBLICA AS RESOLUÇÕES:

RESOLUÇÃO CMS Nº 442/2021 - Aprovado a declaração que comprova 
o funcionamento do Hospital Psiquiátrico SEARA, nos últimos três anos, 
sem interrupção de suas atividades;

RESOLUÇÃO CMS Nº 443/2021 - Aprovado para transferência de ca-
deira odontológica da Unidade do Jardim São Paulo, recebida através da 
Portaria nº 3.389 de 12/12/2017, para a Unidade do Jardim Brasil;

RESOLUÇÃO CMS Nº 444/2021 - Aprovado do Parecer do Relatório 
Anual de Gestão 2020;

RESOLUÇÃO CMS Nº 445/2021 - A Comissão de Orçamento deste co-
legiado tomou conhecimento da Folha de Pagamento da FUSAME refe-
rente ao mês de abril de 2021, aprovando o que está em comum acordo 
com a lei e as diretrizes do TCE. Constatou que esta folha de pagamento 
totalizou R$ 735.352,94 e 197 funcionários. Destacamos o pagamento 
de R$ 43.872,49 com horas extras e R$ 20.400,00 com Gratificação De-
signação de Confiança.

RESOLUÇÃO CMS Nº 446/2021 - A Comissão de Orçamento deste co-
legiado tomou conhecimento da Folha de Pagamento da Secretaria de 
Saúde de abril/2021, que totalizou R$ 5.148.383,56, 1.138 servidores, 
154 páginas. Destacamos o pagamento de R$ 350.191,66 com horas 
extras e R$ 63.314,12 com Gratificação Designação de "Confiança".

RESOLUÇÃO CMS Nº 447/2021 - A Comissão de Orçamento deste co-
legiado tomou conhecimento da Prestação de Contas da Secretaria de 
Saúde referente ao mês de abril/2021 e ficará à disposição na sede do 
COMSAUDE.

Americana, 21 de junho de 2021

CONCEIÇÃO APARECIDA FAGIONATO
Presidente - COMSAUDE

NEYDE MARTINS KESSAMIGUIEMON 
1ª Secretária - COMSAUDE

DR. DANILO CARVALHO OLIVEIRA
Secretário Municipal de Saúde de Americana

 

RESOLUÇÕES

O Conselho Municipal de Saúde de Americana no uso de suas compe-
tências regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 8.080, de 19 de 
setembro de 1990, pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, Lei 
Municipal nº 2.524 de 02 de agosto de 1991 e pelo Decreto nº 7039 de 
18 de outubro de 2006, em plenário, na Reunião Ordinária Remota, de 
acordo com Decreto Municipal nº 12.409, de 16 de março de 2020 (CO-
VID -19), realizada em 30 de junho de 2021, aprovou os itens abaixo os 
quais encaminha ao Secretário Municipal de Saúde para homologação e 
publicação, com execução das resoluções em 20 (vinte) dias ou a justi-
ficativa a este Colegiado.  

RESOLVE: PUBLICA AS RESOLUÇÕES:

RESOLUÇÃO CMS Nº 450/2021 - Aprovado a renovação dos serviços 
de saúde do Projeto "Vivendo Positivamente" da entidade AEPHIVA para 
o ano de 2021, recurso proveniente do Fundo Estadual de Saúde;

RESOLUÇÃO CMS Nº 451/2021 - Aprovado o Parecer do Relatório Anu-
al de Gestão 2019;

RESOLUÇÃO CMS Nº 452/2021 - A Comissão de Orçamento deste co-
legiado tomou conhecimento da Folha de Pagamento da FUSAME refe-
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rente ao mês de maio de 2021, aprovando o que está em comum acordo 
com a lei e as diretrizes do TCE. Constatou que esta folha de pagamento 
totalizou R$ 694.840,18 e 191 funcionários. Destacamos o pagamento 
de R$ 36.537,81 com horas extras e R$ 18.000,00 com Gratificação De-
signação de Confiança.

RESOLUÇÃO CMS Nº 453/2021 - A Comissão de Orçamento deste co-
legiado tomou conhecimento da prestação de contas FUSAME referente 
ao mês de maio de 2021 e apresenta alguns valores sendo saldo inicial 
no valor de R$ 1.323.294,79, receitas refeições, juros e diversos no valor 
de R$ 16.386,13, Receitas Tesouro Federal o valor de R$ 684.168,93, 
incluso Hemodiálise de R$ 232.281,54, Tesouro Estadual no valor de R$ 
1.765.891,92 e Tesouro Municipal no valor de R$ 3.232.921,74. Tendo 
um total disponível para o mês o valor de R$ 8.880.990,57. Destacamos: 
Gasto com mão de obra e encargos no valor de R$ 966.505,86, gasto 
com serviço médico hospitalar, odontológico e laboratório no valor de 
R$ 2.373.103,96, material laboratorial no valor de R$ 159.635,88, mate-
rial hospitalar no valor de R$ 751.579,28, gêneros alimentação no valor 
de R$ 65.924.31, material farmacológico de R$ 337.600,99 e serviços 
técnicos profissionais não houve gastos neste mês. Saldo para o mês 
seguinte R$ 2.515.606,55.

RESOLUÇÃO CMS Nº 454/2021 - A Comissão de Orçamento deste co-
legiado tomou conhecimento da Folha de Pagamento da Secretaria de 
Saúde referente ao mês de maio/2021; Acusamos o recebimento da fo-
lha e constatamos que totalizou R$ 5.243.894,41, 1.136 servidores, 156 
páginas. Destacamos o pagamento de R$ 368.352,62 com horas extras 
e R$ 62.860,49 com Gratificação Designação de "Confiança".

RESOLUÇÃO CMS Nº 455/2021 - A Comissão de Orçamento deste co-
legiado tomou conhecimento da Prestação de Contas da Secretaria de 
Saúde referente ao mês de abril/2021 e ficará à disposição na sede do 
COMSAUDE.

Americana, 12 de julho de 2021

CONCEIÇÃO APARECIDA FAGIONATO
Presidente - COMSAUDE

NEYDE MARTINS KESSAMIGUIEMON 
1ª Secretária - COMSAUDE

DR. DANILO CARVALHO OLIVEIRA
Secretário Municipal de Saúde de Americana

 

RESOLUÇÕES

O Conselho Municipal de Saúde de Americana no uso de suas compe-
tências regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 8.080, de 19 de 
setembro de 1990, pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, Lei 
Municipal nº 2.524 de 02 de agosto de 1991 e pelo Decreto nº 7039 de 
18 de outubro de 2006, em plenário, na Reunião Ordinária Remota, de 
acordo com Decreto Municipal nº 12.409, de 16 de março de 2020 (CO-
VID -19), realizada em 28 de julho de 2021, aprovou os itens abaixo os 

quais encaminha ao Secretário Municipal de Saúde para homologação e 
publicação, com execução das resoluções em 20 (vinte) dias ou a justi-
ficativa a este Colegiado.  

RESOLVE: PUBLICA AS RESOLUÇÕES:

RESOLUÇÃO CMS Nº 456/2021 - Não foi aprovado a instauração de 
Conselho de Ética, para apuração se houve ou não ofensa de conselhei-
ra na Reunião Ordinária de 24/02/2021;

RESOLUÇÃO CMS Nº 457/2021 - A Comissão de Orçamento deste co-
legiado tomou conhecimento da Folha de Pagamento da FUSAME refe-
rente ao mês de junho de 2021; A Comissão tomou conhecimento da fo-
lha, aprovando o que está em comum acordo com a lei e as diretrizes do 
TCE. Constatou que esta folha de pagamento totalizou R$ 697.263,90 e 
189 funcionários. Destacamos o pagamento de R$ 38.736,59 com horas 
extras e R$ 18.000,00 com Gratificação Designação de Confiança. 

RESOLUÇÃO CMS Nº 458/2021 - A Comissão de Orçamento deste 
colegiado tomou conhecimento da Recebemos do Fundo Municipal de 
Saúde a Folha de Pagamento da Secretaria de Saúde referente ao mês 
de junho/2021. Constatamos que totalizou R$ 5.259.004,59, 1.134 ser-
vidores, 156 páginas. Destacamos o pagamento de R$ 394.748,78 com 
horas extras e R$ 62.860,49 com Gratificação Designação de "Confian-
ça".

RESOLUÇÃO CMS Nº 459/2021 - A Comissão de Orçamento deste co-
legiado tomou conhecimento da prestação de contas FUSAME referente 
ao mês de maio de 2021 e apresenta alguns valores sendo saldo inicial 
no valor de R$ 1.323.294,79, receitas refeições, juros e diversos no valor 
de R$ 16.386,13, Receitas Tesouro Federal o valor de R$ 684.168,93, 
incluso Hemodiálise de R$ 232.281,54, Tesouro Estadual no valor de R$ 
1.765.891,92 e Tesouro Municipal no valor de R$ 3.232.921,74. Tendo 
um total disponível para o mês o valor de R$ 8.880.990,57. Destacamos: 
Gasto com mão de obra e encargos no valor de R$ 966.505,86, gasto 
com serviço médico hospitalar, odontológico e laboratório no valor de 
R$ 2.373.103,96, material laboratorial no valor de R$ 159.635,88, mate-
rial hospitalar no valor de R$ 751.579,28, gêneros alimentação no valor 
de R$ 65.924.31, material farmacológico de R$ 337.600,99 e serviços 
técnicos profissionais não houve gastos neste mês. Saldo para o mês 
seguinte R$ 2.515.606,55.

RESOLUÇÃO CMS Nº 460/2021 - A Comissão de Orçamento deste co-
legiado tomou conhecimento da Prestação de Contas da Secretaria de 
Saúde referente ao mês de junho/2021; Tomado conhecimento e ficará à 
disposição na sede do COMSAUDE. 

Americana, 09 de agosto de 2021

CONCEIÇÃO APARECIDA FAGIONATO
Presidente - COMSAUDE

NEYDE MARTINS KESSAMIGUIEMON 
1ª Secretária - COMSAUDE

DR. DANILO CARVALHO OLIVEIRA
Secretário Municipal de Saúde de Americana
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