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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 

LEI Nº 6.696, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2022.

Autor do Projeto de Lei C. M. nº 123/2022 - Poder Executivo - Francisco Antonio Sardelli. 

  "Altera a Lei nº 4.816, de 4 de junho de 2009, que "Cria o Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos e do Consumidor e dá outras providên-
cias."."

Francisco Antonio Sardelli, Prefeito Municipal de Americana, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Muni-
cipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

  Art. 1º O artigo 2º da Lei nº 4.816, de 4 de junho de 2009, passa a vigorar com a seguinte alteração:

  "Art. 2º ..........................................................................................................................................:

  I - .........................................................................................................................................................;

  II - ........................................................................................................................................................;

  III - .......................................................................................................................................................;

  IV - .......................................................................................................................................................;

  V - estruturação e instrumentalização da Unidade de Defesa do Consumidor - Procon;

  VI - .......................................................................................................................................................;

  VII - .....................................................................................................................................................;

  VIII - .....................................................................................................................................................

  § 1º ........................................................................................................................................................

  § 2º ......................................................................................................................................................"

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

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 23 de novembro de 2022.

   Ref. Prot. Digital PMA nº 116.593/2022.

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
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LEI Nº 6.697, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2022. 
 

Autor do Projeto de Lei C. M. nº 122/2022 – Poder 
Executivo – Francisco Antonio Sardelli.  
 
“Altera a Lei nº 6.581, de 14 de dezembro de 2021, 
que “Estima a receita e fixa a despesa para o 
exercício financeiro de 2022.”.” 

 
Francisco Antonio Sardelli, Prefeito Municipal de Americana, no uso das atribuições que lhe 

são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a 
seguinte lei: 

 
Art. 1º Fica aberto na Secretaria de Fazenda, da Prefeitura Municipal de Americana, um crédito 

adicional especial no valor de R$ 5.460.000,00 (cinco milhões, quatrocentos e sessenta mil reais), 
conforme a seguir discriminado: 

 
02 – Órgão – Prefeitura Municipal de Americana 

02.09 – Unidade Orçamentária – Secretaria de Educação 
02.09.04 – Unidade Executora – Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica 
 

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$ 
    

3.3.90.30.12.361.372.042 
4.4.90.52.12.361.372.042 
3.3.90.30.12.365.382.045 
4.4.90.52.12.365.382.045 
3.3.90.30.12.365.392.048 
4.4.90.52.12.365.392.048 

02 
02 
02 
02 
02 
02 

Material de Consumo 
Equipamentos e Material Permanente 

Material de Consumo 
Equipamentos e Material Permanente 

Material de Consumo 
Equipamentos e Material Permanente 

 

2.000.000,00 
300.000,00 

2.000.000,00 
300.000,00 
560.000,00 
300.000,00 

  Total da Unidade 5.460.000,00 
    
  Total do Órgão 

 
Total Geral 

5.460.000,00 
 

5.460.000,00 
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Art. 2º  O crédito aberto no artigo anterior, será coberto com recursos provenientes de excesso de 

arrecadação, a ser verificado no presente exercício, referente a receitas do FUNDEB, nos termos do 
inciso II, do parágrafo 1º, do artigo 43, da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1.964. 

 
Art. 3º  Fica aberto na Secretaria de Fazenda, da Prefeitura Municipal de Americana, um crédito 

adicional, no valor de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), suplementar às seguintes 
dotações do orçamento vigente: 

 
 

02 – Órgão – Prefeitura Municipal de Americana 
02.09 – Unidade Orçamentária – Secretaria de Educação 
02.09.04 – Unidade Executora – Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica 
 

 
Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$ 

    
3.3.90.39.12.361.372.042 
3.3.90.39.12.365.382.045 
3.3.90.39.12.365.392.048 

 

02 
02 
02 

 

Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica 

Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica 

Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica 

 

1.500.000,00 
 

1.000.000,00 
 

1.000.000,00 
 

  Total da Unidade 3.500.000,00 
    
  Total do Órgão 

 
Total Geral 

3.500.000,00 
 

3.500.000,00 
 

 
Art. 4º  O crédito aberto no artigo anterior, será coberto com recursos provenientes de excesso de 

arrecadação, a ser verificado no presente exercício, referente a receitas do FUNDEB, nos termos do 
inciso II, do parágrafo 1º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. 
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Art. 2º  O crédito aberto no artigo anterior, será coberto com recursos provenientes de excesso de 

arrecadação, a ser verificado no presente exercício, referente a receitas do FUNDEB, nos termos do 
inciso II, do parágrafo 1º, do artigo 43, da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1.964. 

 
Art. 3º  Fica aberto na Secretaria de Fazenda, da Prefeitura Municipal de Americana, um crédito 

adicional, no valor de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), suplementar às seguintes 
dotações do orçamento vigente: 

 
 

02 – Órgão – Prefeitura Municipal de Americana 
02.09 – Unidade Orçamentária – Secretaria de Educação 
02.09.04 – Unidade Executora – Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica 
 

 
Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$ 

    
3.3.90.39.12.361.372.042 
3.3.90.39.12.365.382.045 
3.3.90.39.12.365.392.048 

 

02 
02 
02 

 

Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica 

Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica 

Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica 

 

1.500.000,00 
 

1.000.000,00 
 

1.000.000,00 
 

  Total da Unidade 3.500.000,00 
    
  Total do Órgão 

 
Total Geral 

3.500.000,00 
 

3.500.000,00 
 

 
Art. 4º  O crédito aberto no artigo anterior, será coberto com recursos provenientes de excesso de 

arrecadação, a ser verificado no presente exercício, referente a receitas do FUNDEB, nos termos do 
inciso II, do parágrafo 1º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. 

 
 
 
 

  

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.  

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 25 de novembro de 2022.

   Ref. Prot. Digital PMA nº 117.357/2022.

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 13.133, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2022.

"Dispõe sobre o tombamento do prédio da Escola Estadual Dr. Heitor Penteado, e dá outras providências."

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

  Considerando que, nos termos do inciso VIII, do artigo 4º, da Lei Orgânica do Município, compete a ele promover a proteção do patrimônio histórico-
-cultural local e do meio ambiente;

  Considerando o disposto na Lei nº 3.787, de 25 de março de 2003, que trata da proteção e preservação do patrimônio histórico e cultural do Mu-
nicípio;

  Considerando o disposto na Lei nº 4.657, de 16 de junho de 2008, que declarou patrimônio cultural do Município de Americana o prédio escolar, a 
atividade de ensino e todos os demais bens compreendidos no terreno que abriga a Escola Estadual Dr. Heitor Penteado, para fins de tombamento, 
proíbe a instalação e reinstalação de atividades no local que não sejam voltadas ao ensino público e deu outras providências;

  Considerando que, em reunião realizada no dia 21 de fevereiro de 2018, o CONDEPHAM - Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico e Cultural 
de Americana, à vista de tudo o que se contém nos autos do Processo Administrativo de Tombamento nº 49.400/2015, aprovou por unanimidade e 
emitiu parecer favorável ao tombamento do prédio da Escola Estadual Dr. Heitor Penteado - Rua dos Professores, nº 40, Centro, nesta cidade, e;

  Considerando que é manifesto o interesse público na preservação do prédio da Escola Estadual Dr. Heitor Penteado - Rua dos Professores, nº 40, 
Centro, nesta cidade, face ao valor histórico e cultural que possui, como parte integrante da memória de nossa cidade e de sua relevância para a 
comunidade americanense, a impor ao poder público municipal o dever de defendê-los e resguardá-los para as presentes e futuras gerações,
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  D E C R E T A :

  Art. 1º Fica tombado o prédio da Escola Estadual Dr. Heitor Penteado, 
localizado na Rua dos Professores, nº 40, Centro, nesta cidade, objeto 
do cadastro municipal nº 01.0090.0106.0000.

  Art. 2º O Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico e Cultural de 
Americana - CONDEPHAM, desde logo, fica autorizado a inscrever no 
Livro do Tombo competente, o bem tombado na forma do artigo anterior, 
para os devidos e legais efeitos.

  Art. 3º A Secretaria de Planejamento se encarregará de promover a 
anotação de tombamento no cadastro do respectivo imóvel, bem como 
providenciar as necessárias averbações no Registro de Imóveis desta 
cidade.

  Art. 4º O bem tombado fica sujeito às normas de proteção e conser-
vação previstas nos artigos 17 a 32 da Lei nº 3.787, de 25 de março 
de 2003, e de outras normas que venham a ampliá-las, substituí-las ou 
modificá-las.

  Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 23 de novembro 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 13.135, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2022.

"Regulamenta, para o ano letivo de 2023, os procedimentos relativos à 
remoção, atribuição e permuta, no Quadro do Magistério Público Munici-
pal, e dá outras providências."

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

  Considerando o disposto na Lei Federal n° 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996;

  Considerando o disposto nos arts. 18 e 25 da Lei nº 2.507, de 20 de 
junho de 1991;

  Considerando o disposto na Lei nº 4.053, de 1º de julho de 2004, com 
suas alterações posteriores; 

  Considerando o disposto no Decreto n° 12.093, de 26 de setembro de 
2018;

  Considerando o que consta do memorando digital PMA nº 14.288/2022,

  D E C R E T A :

  Art. 1º Este decreto regulamenta, para o ano letivo de 2023, os proce-
dimentos relativos à remoção, atribuição e permuta, dos integrantes do 
Quadro do Magistério Público Municipal e dos Auxiliares de Desenvolvi-
mento Infantil. 

  Art. 2º Caberá à equipe de Supervisão da Secretaria de Educação pro-
ceder à análise dos recursos relacionados aos processos de remoção, 
atribuição e permuta.

  Art. 3º Para os fins do disposto neste decreto, considera-se:

  I - atribuição: ato exclusivo da Secretaria de Educação, pelo qual são 
designadas, obedecendo a classificação e o campo de atuação:

  a) classes ou aulas, aos docentes;

  b) escolas e agrupamentos de unidades escolares, aos Diretores de 
Educação Básica, Professores Coordenadores, Pedagogos, Professo-
res e Auxiliares de Desenvolvimento Infantil sem sede;

  II - remoção: mudança do servidor de uma unidade escolar para outra, 
mediante disponibilidade de vagas;

  III - permuta: ato pelo qual dois servidores com sede, da mesma área de 
atuação e que estejam exercendo a mesma função, trocam seus postos 
de trabalho nas unidades escolares ou períodos de trabalho na mesma 
unidade, para exercício no ano letivo; 

  IV - campo de atuação: área de trabalho a que pertence o cargo ou 
função do profissional da educação.

  Art. 4º A rede municipal de ensino é composta pelas seguintes classes 
de servidores:

  I - classe docente, integrada pelos ocupantes dos seguintes cargos ou 
empregos públicos:

  a) Professor de Creche: campo de atuação em creche;

  b) Professor de Educação Básica e Professor de Educação Especial: 
campo de atuação em educação especial;

  c) Professor de Educação Básica 1 - E. I. - Educação Infantil: campo de 
atuação em pré-escola;

  d) Professor de Educação Básica 1 - E. F. - Ensino Fundamental: cam-
po de atuação nos anos iniciais do ensino fundamental e educação de 
jovens e adultos;

  e) Professor de Educação Básica 2: campo de atuação nos anos finais 
do ensino fundamental na base nacional comum e em qualquer ano do 
ensino fundamental, na parte diversificada;

  II - classe de suporte e orientação técnico-pedagógica e administrativa, 
integrada pelos ocupantes dos seguintes cargos ou empregos públicos:

  a) Professor Coordenador: campo de atuação na educação infantil;

  b) Diretor de Educação Básica: campo de atuação nas Casas da Crian-
ça ou Ensino Fundamental;

  c) Pedagogo: campo de atuação na educação básica (ensino infantil e 
fundamental).

  Parágrafo único. Para fins do disposto neste decreto, os Auxiliares de 
Desenvolvimento Infantil integram a classe docente da rede municipal 
de ensino.

  Art. 5º Poderão participar dos processos regulados por este decreto 
somente os integrantes do Quadro do Magistério Público Municipal e 
os Auxiliares de Desenvolvimento Infantil concursados, que estiverem 
em efetivo exercício, ou que estejam afastados por licença pelo período 
máximo de 180 (cento e oitenta) dias até a data do início do processo 
de atribuição.

  Art. 6º O servidor poderá fazer-se representar, em todas as fases do 
processo, por procurador regularmente constituído, munido de instru-
mento de mandato público ou particular, que deverá ser juntado ao pro-
cesso relativo ao candidato representado.
  Art. 7º A classificação dos inscritos far-se-á de acordo com o número de 
pontos obtidos pelos candidatos, conforme estabelecido no Decreto nº 
12.093, de 26 de setembro de 2018, e será elaborada em ordem decres-
cente, por cargo ou emprego do Quadro do Magistério Público Municipal.

  Art. 8º Para o ano letivo de 2023, serão realizados os seguintes proce-
dimentos:
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  I - publicação de vagas iniciais disponíveis;

  II - processos de remoção, aos Diretores de Educação Básica, Profes-
sores de Educação Básica 1 - E. F. - Ensino Fundamental, Professores 
de Educação Básica 2, Professores de Creche, Auxiliares de Desenvol-
vimento Infantil, Professores de Educação Básica, Professores de Edu-
cação Especial, Professores de Educação Básica 1 - E. I. - Educação 
Infantil, Pedagogos e Professores Coordenadores, com sede em 2022;

  III - ocorrendo, na Unidade Escolar, a diminuição de classes ou aulas 
para os ocupantes de cargo de todas as funções do Quadro do Magisté-
rio ou Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, os docentes de menor pontu-
ação do período irão, automaticamente, para a remoção.

  IV - processos de atribuição, a todos os profissionais do Quadro do 
Magistério Público Municipal e Auxiliares de Desenvolvimento Infantil, 
sem sede no ano de 2022.

  V - permuta a todos os profissionais do Quadro do Magistério Público 
Municipal e Auxiliares de Desenvolvimento Infantil com sede em 2022, 
ou com sede constituída nos processos de remoção e atribuição. 

  § 1º Para os fins deste decreto, o atendimento a alunos, em razão 
de determinação judicial, não constitui vaga para atribuição, remoção e 
permuta.

  § 2º Os processos de remoção dependerão de prévia inscrição, e serão 
realizados de forma presencial, segundo a classificação.

  § 3º Os processos de atribuição aos profissionais sem sede serão rea-
lizados de forma presencial, segundo a classificação, independente de 
inscrição prévia.

  § 4º Os processos de permuta dependerão de prévia inscrição e serão 
realizados de forma presencial, segundo a classificação.

  § 5º Os ocupantes do cargo ou emprego de Professor de Creche e Au-
xiliar de Desenvolvimento Infantil integrarão lista única, de acordo com 
pontuação obtida em ordem decrescente.

  Art. 9º Caso haja necessidade durante o ano letivo, a Secretaria de 
Educação poderá realizar processo de atribuição e permuta a todas as 
funções pertencentes ao Quadro do Magistério e Auxiliar de Desenvolvi-
mento Infantil, cujo procedimento dar-se-á de forma presencial.

  Art. 10. Perderá o direito de escolha da unidade escolar, decorrente 
dos processos de atribuição, remoção ou permuta, o servidor que não 
comparecer na data e horário determinados pela Secretaria de Educa-
ção, por meio de cronograma divulgado previamente, hipótese em que 
referida Secretaria, tendo em vista o interesse público, determinará o 
local da prestação de serviços do profissional, ouvindo, se for o caso, a 
Secretaria de Negócios Jurídicos. 

  Parágrafo único. Em não ocorrendo disponibilidade de unidades esco-
lares, classes ou aulas na rede municipal de ensino, o servidor ficará à 
disposição para substituir eventuais faltas ou afastamentos, bem como 
para desenvolver projetos, segundo o interesse exclusivo da Secretaria 
de Educação, respeitada sua jornada semanal de trabalho.

  Art. 11. Não participarão dos processos de remoção, atribuição e per-
muta:

  I - os servidores que estejam prestando serviços em outras Secretarias, 
entidades ou organizações da sociedade civil, por período igual ou supe-
rior a 180 (cento e oitenta) dias ininterruptos;

  II - os servidores afastados em decorrência de licença não remunerada.

  Parágrafo único. Por ocasião do término da licença não remunerada 
ou do retorno à Secretaria de Educação, o servidor será designado às 
unidades escolares determinadas pela referida Secretaria, até o final do 
ano letivo.

  Art. 12. Fica vedado aos servidores presentes no momento da atribui-
ção declinar da escolha da unidade escolar, classes ou aulas.

  Art. 13. O processo de atribuição de unidades escolares, blocos de 
aulas e período de trabalho será realizado pela Secretaria de Educação, 

de acordo com a classificação publicada.

  § 1° Os processos de remoção, atribuição e permuta deverão respeitar 
a jornada semanal de trabalho do docente, especificada em lei, a forma 
de funcionamento da unidade, bem como as decisões judiciais transita-
das em julgado.

  § 2º A atribuição interna das classes e aulas será de competência dos 
gestores de cada unidade escolar, que deverão considerar os aspectos 
pedagógicos, administrativos e a pontuação de cada servidor, respeitan-
do o período de trabalho e o número de aulas atribuídas pela Secretaria 
de Educação.

  § 3° Para o Professor de Educação Básica 2, a atribuição somente será 
efetivada quando o mesmo optar por blocos de aulas organizados pela 
Secretaria de Educação.

  § 4° Os treinamentos desportivos serão oferecidos, conforme estabele-
cido pela Secretaria de Educação, aos alunos do 6° (sexto) ao 9° (nono) 
ano, fora do período regular de funcionamento da escola, e poderão 
completar a jornada de trabalho do docente de Educação Física.

  § 5º As aulas de reforço das disciplinas de Português e Matemática 
poderão complementar a jornada de trabalho do Professor de Educação 
Básica 2, conforme critério estabelecido pela Secretaria de Educação.

  § 6° Os Professores de Educação Básica 2 poderão declinar da hora 
de estudo na escola, priorizando os blocos de horas em atividades com 
alunos, desde que manifestado expressamente.

  Art. 14. Durante o ano letivo de 2023, observando-se ao interesse pú-
blico:

  I - os Professores de Creche, Auxiliares de Desenvolvimento Infantil 
com habilitação em magistério, Professores de Educação Básica 1 - E. 
I. - Educação Infantil e Professores de Educação Básica 1 - E. F. - Ensino 
Fundamental poderão assumir, excepcionalmente, em substituição, gru-
pos ou classes do Berçário I ao 5º (quinto) ano do ensino fundamental;

  II - os Professores de Educação Básica 1, com formação em peda-
gogia, poderão, excepcionalmente, assumir disciplinas e oficinas do 6º 
(sexto) ao 9º (nono) ano do ensino fundamental;

  III - os Professores de Educação Básica 2 poderão assumir, excepcio-
nalmente, disciplinas correlatas às de concurso e oficinas do 1º (primei-
ro) ao 9º (nono) ano do ensino fundamental.

  Art. 15. Os integrantes do Quadro do Magistério Público Municipal e os 
Auxiliares de Desenvolvimento Infantil que assumirem sala como titular 
e não apresentarem rendimento satisfatório, poderão ser substituídos.

  § 1º Para os fins do disposto neste artigo, serão considerados, para 
apuração do rendimento, as informações constantes da ficha de avalia-
ção de desempenho funcional - classe docente, constante do Anexo IV 
da Lei n° 4.668, de 4 de julho de 2008, bem como a observância ao Re-
gimento Interno das Escolas Municipais de Educação Básica de Ameri-
cana, aprovado pelo Decreto n° 8.812, de 9 de fevereiro de 2011, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto n° 8.862, de 28 de março de 2011.

  § 2º Havendo rendimento insatisfatório, o Diretor ou Professor Coor-
denador da unidade escolar deverá documentar em ata as orientações 
oferecidas ao profissional, destinadas à melhoria de seu desempenho.

  § 3° A substituição de que trata o caput deste artigo poderá ser soli-
citada após decorridos 30 (trinta) dias do início das aulas, desde que 
fundamentada em relatório elaborado e assinado pelo Diretor, Pedagogo 
e responsável pelas atividades de supervisão da unidade escolar.

  § 4° Apresentado o relatório para a Unidade Administrativa da Secre-
taria de Educação, será concedido prazo de 10 (dez) dias para que o 
servidor apresente defesa com relação aos fatos apresentados.

  § 5° Ouvidas as partes envolvidas e acatada a solicitação enviada pela 
unidade escolar, serão tomadas as providências cabíveis.

  Art. 16. A Secretaria de Educação poderá oferecer ampliação de jor-
nada aos integrantes do Quadro do Magistério Público Municipal e aos 
Auxiliares de Desenvolvimento Infantil, desde que o servidor não tenha 
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ultrapassado 15 faltas no ano de 2022.

  § 1° A jornada ampliada não poderá exceder 40 (quarenta) horas se-
manais.

  § 2° A ampliação será realizada nas unidades de educação infantil ou 
ensino fundamental, conforme interesse público e manifestação de von-
tade do profissional.

  § 3° O profissional que, tendo ampliado a jornada, recusar-se a realizar 
substituição por 3 (três) vezes durante o ano letivo, perderá o direito à 
continuidade da ampliação.

  § 4° Nos dias de reunião interna ou reunião pedagógica, o professor 
que ampliar sua jornada deverá trabalhar normalmente nas salas sob 
sua responsabilidade, além de participar da reunião.

  Art. 17. As aulas de oficina serão organizadas pela Secretaria de Edu-
cação e poderão complementar a jornada de trabalho do docente, de 
acordo com o respectivo campo de atuação.

  Parágrafo único. Poderão ser oferecidas aos Professores de Educação 
Básica 2, nas disciplinas de Artes e Educação Física, oficinas nas esco-
las de educação infantil. 

  Art. 18. O servidor que estiver em licença para a atividade sindical po-
derá, se assim desejar, participar dos processos de remoção, atribuição 
e permuta, manifestando-se por escrito, em até 3 (três) dias úteis antes 
da data da realização dos respectivos processos.

  § 1° Durante o período de afastamento, o profissional que assumir as 
classes ou unidades escolares atribuídas ao servidor licenciado ficará 
sujeito ao regime de substituição.

  § 2° Fica garantida a vaga ao servidor licenciado, após seu retorno.

  Art. 19. Os Professores Coordenadores deverão assumir, como gesto-
res, as unidades escolares de seu campo de atuação, compreendendo 
Creches, EMEIs - Escolas Municipais de Educação Infantil ou agrupa-
mentos de unidades escolares organizados pela Secretaria de Educa-
ção.

  Art. 20. Os Diretores de Educação Básica deverão assumir, como ges-
tores, as unidades escolares de seu campo de atuação, compreendendo 
as Casas da Criança e as Unidades de Ensino Fundamental.

  Art. 21. Os Pedagogos deverão assumir, dentro de suas atribuições le-
gais, as unidades ou agrupamentos de unidades escolares organizados 
pela Secretaria de Educação.

  Parágrafo único. Em atendimento ao interesse público, os agrupamen-
tos de unidades escolares poderão ser reorganizados a qualquer tempo.

  Art. 22. A jornada semanal dos integrantes do Quadro do Magistério 
Público Municipal e dos Auxiliares de Desenvolvimento Infantil obede-
cerá às disposições legais em vigor, bem como as decisões judiciais 
transitadas em julgado.

  § 1º O tempo de descanso do servidor deverá respeitar a legislação 
municipal e trabalhista.

  § 2º A acumulação remunerada de cargos públicos, nas hipóteses auto-
rizadas pelo artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal, fica condicio-
nada à comprovação de compatibilidade de horários.

  Art. 23. Os integrantes do Quadro do Magistério Público Municipal e 
os Auxiliares de Desenvolvimento Infantil, inscritos no processo de per-
muta, deverão comparecer à Secretaria de Educação, em data a ser 
estipulada em cronograma, para permuta presencial.

  Parágrafo único. Só poderão participar do processo de permuta os 
funcionários que tenham adquirido sede na unidade escolar a qual per-
tençam, após o processo de atribuição e remoção.

  Art. 24. Os gestores das unidades escolares do ensino fundamental 
poderão realizar a atribuição da função de Professor Auxiliar I aos Pro-
fessores de Professores de Educação Básica 1 - E.F. - Ensino Funda-
mental.

  § 1º A atribuição de que trata o caput deste artigo deverá considerar 
aspectos pedagógicos e administrativos, independentemente da pontu-
ação do servidor.

  § 2º Para o exercício da função de Professor Auxiliar I, com área de 
atuação no ensino fundamental, será exigida licenciatura em Pedagogia.

  § 3º O Professor Auxiliar I atuará nas unidades escolares, auxiliando os 
docentes e substituindo-os em suas ausências.

  § 4º Compete também ao Professor Auxiliar I, quando não houver ne-
cessidade de substituição, executar o trabalho de apoio aos alunos com 
deficiência, conforme determinação da Secretaria de Educação.

  § 5º O Professor Auxiliar I com campo de atuação no ensino funda-
mental deverá responsabilizar-se, quando não houver necessidade de 
substituição, por turmas de reforço, atendendo à organização da unida-
de escolar e à orientação da Secretaria de Educação.

  § 6º Havendo interesse público justificado, o Professor Auxiliar I poderá 
ser deslocado para outra unidade escolar, em caráter temporário, para 
substituir professor titular faltante, correndo por sua conta as despesas 
com o transporte.

  § 7º O Professor Auxiliar I a ser deslocado será escolhido com base na 
classificação de atribuição em vigor, recaindo a escolha sobre o profes-
sor auxiliar de menor pontuação, dentro da unidade escolar.

  § 8º O Professor Auxiliar I a que se refere o parágrafo anterior, com jor-
nada de 40 (quarenta) horas semanais, fará a substituição nas escolas 
de período integral e parcial (manhã e tarde).

  § 9º O Professor Auxiliar I a que se refere o § 7º deste artigo, com jorna-
da inferior a 40 (quarenta) horas semanais, fará a substituição somente 
em seu período de trabalho.

  § 10. O Professor Auxiliar I não poderá se recusar a realizar substitui-
ções, seja em sua unidade sede ou em qualquer outra unidade escolar, 
sob pena de incorrer em responsabilidade administrativa.

  § 11. Quando em substituição, o Professor Auxiliar I faz jus ao recebi-
mento da diferença do valor da hora-aula, exceto se seus vencimentos 
forem superiores aos da função substituída.

  Art. 25. Na educação infantil, os Professores de Creche, Auxiliares de 
Desenvolvimento Infantil e Professores de Educação Básica 1 que as-
sumirem a função de Professor Auxiliar ficarão à disposição da Secre-
taria de Educação para substituição, não constituindo sede em unidade 
escolar.

  § 1º O Professor Auxiliar atuará nas unidades escolares auxiliando os 
docentes, substituindo-os em suas ausências e licenças e nas salas li-
vres que, eventualmente, sejam criadas após o processo de atribuição.

  § 2° Compete também ao Professor Auxiliar, quando não houver ne-
cessidade de substituição, executar o trabalho de apoio aos alunos com 
deficiência, conforme determinação da Secretaria de Educação.

  § 3º Havendo interesse público justificado, o Professor Auxiliar poderá 
ser deslocado para outra unidade escolar, em caráter temporário, para 
substituir professor titular faltante, correndo por sua conta as despesas 
com transporte.

  § 4º O Professor Auxiliar com jornada de 40 (quarenta) horas semanais 
fará a substituição nas escolas de período integral e parcial (manhã e 
tarde).

  § 5° O Professor Auxiliar com jornada inferior a 40 (quarenta) horas 
semanais fará a substituição somente em seu período de trabalho.

  § 6º O Professor Auxiliar não poderá se recusar a realizar substituições 
em qualquer unidade escolar, sob pena de incorrer em responsabilidade 
administrativa.

  § 7º Quando em substituição, o Professor Auxiliar faz jus ao recebimen-
to da diferença do valor da hora-aula, exceto se seus vencimentos forem 
superiores aos do substituído.
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  Art. 26. A Secretaria de Educação poderá atribuir a função de Professor 
Auxiliar II aos Professores de Educação Básica 2.

  § 1º O Professor Auxiliar II das disciplinas de Português, Matemática, 
Ciências, História, Inglês e Geografia fará a substituição de professores 
do 6º (sexto) ao 9º (nono) ano, quando sua carga horária assim deter-
minar, podendo ainda, quando não em substituição, desenvolver conte-
údos e projetos, de acordo com sua área de formação, que deverão ser 
homologados pela gestão e supervisão da unidade escolar.

  § 2º O Professor Auxiliar II da área de Artes e Educação Física fará a 
substituição de professores do 1º (primeiro) ao 9º (nono) ano, quando 
sua carga horária assim determinar, ficando vedada a docência de mais 
de 3 (três) aulas na mesma classe, ao dia.

  § 3º O Professor Auxiliar II deverá, quando não estiver em substituição, 
desenvolver projetos de acordo com sua área de formação, para aplica-
ção junto aos alunos com maiores dificuldades, devendo esses projetos 
ser submetidos à homologação pela gestão e supervisão da unidade 
escolar.

  § 4º O Professor Auxiliar II que ficar sem aulas não terá sede em unida-
de escolar e ficará à disposição da Secretaria de Educação para subs-
tituição:

  I - de faltas na unidade escolar a ele atribuída; e

  II - de licenças ou outros afastamentos superiores a 15 (quinze) dias, 
de professores com mesma área de atuação, em outras unidades es-
colares.

  Art. 27. A Secretaria de Educação poderá, em caráter excepcional e 
temporário, nomear servidor efetivo do Quadro do Magistério Público 
Municipal para assumir as funções de Professor Coordenador, Diretor de 
Educação Básica ou Pedagogo nas unidades escolares remanescentes 
dos respectivos processos de remoção e permuta.

  § 1º A nomeação efetuada nos termos do caput deste artigo não gera 
para o nomeado qualquer vínculo de natureza funcional ou trabalhista.

  § 2° Durante a vigência do exercício temporário, o servidor nomeado 
em substituição para a função de gestor ou pedagogo terá direito ao 
recebimento da respectiva diferença de salário, nos termos do art. 20 da 
Lei n° 4.053, de 1º de julho de 2004.

  § 3º A nomeação de que trata o caput deste artigo poderá ser revogada 
a qualquer tempo pela Secretaria de Educação ou a pedido do nomeado, 
observando-se o seguinte:

  I - fica assegurado ao nomeado o direito de retornar ao seu cargo de 
origem;

  II - a revogação não gera direito a qualquer tipo de indenização;

  III - a revogação a pedido do nomeado deverá ser requerida por escrito, 
com antecedência de 30(trinta)dias.

  Art. 28. As vagas para salas de recursos multifuncionais (AEE - Atendi-
mento Educacional Especializado) serão destinadas aos Professores de 
Educação Especial.

  § 1° As vagas remanescentes serão atribuídas aos servidores efeti-
vos do Quadro do Magistério Público Municipal, observando-se, nesse 
caso, o processo seletivo regulamentado pelo Decreto n° 8.525, de 13 
de agosto de 2010.

  § 2° A implementação do atendimento domiciliar ficará vinculada à sala 
de recursos multifuncionais que integre a escola de origem do aluno, 
cabendo ao Professor de Educação Especial responsável pela unidade 
de ensino em questão avaliar a especificidade do caso e dar devolutiva 
à escola quanto à situação inicial do aluno e às possibilidades de orga-
nização deste atendimento, na garantia do processo de escolarização. 

  § 3º Conforme a demanda existente, a implementação e oferta do servi-
ço de atendimento educacional especializado (AEE), em salas de recur-
sos multifuncionais, poderá ser realizada, com exclusividade, aos alunos 
de uma única unidade de ensino, ou estender-se a alunos de escolas 

mais próximas nas quais ainda não exista este atendimento, constituindo 
um polo de atendimento, ficando sob responsabilidade da Secretaria de 
Educação a realização e reorganização do referido serviço, a qualquer 
tempo, mediante interesse público justificado.

  § 4° O deslocamento do professor do atendimento educacional espe-
cializado será de sua total responsabilidade.

  Art. 29. A Secretaria de Educação divulgará o cronograma completo do 
processo de remoção, atribuição e permuta dos servidores do Quadro 
do Magistério Público Municipal e dos Auxiliares de Desenvolvimento 
Infantil, informando as datas, horários e locais para sua realização.

  Art. 30. A relação das vagas inicialmente existentes será afixada no 
quadro de avisos da Secretaria de Educação, nas unidades escolares 
e no sistema de informações da referida Secretaria, até 1 dia antes do 
processo.

  Art. 31. Encerrados os trabalhos de remoção, atribuição e permuta, fica 
vedada a desistência ou sua revogação.

  Art. 32. Caso, após o período de remoção, ainda existam professores 
sem sede, caberá à Secretaria de Educação definir, com base no inte-
resse público, o local de trabalho a eles destinado.

  Art. 33. A Secretaria de Educação poderá convidar, dentre os membros 
integrantes do Quadro do Magistério ou dentre os Auxiliares de Desen-
volvimento Infantil, servidor para atuar na sede da Secretaria, em fun-
ções de natureza técnica, administrativa ou pedagógica.

  § 1º Na hipótese prevista no caput deste artigo, caso o servidor seja 
designado para desempenhar função de natureza técnica ou administra-
tiva, deverá cumprir jornada semanal de 40 (quarenta) horas.

  § 2º Para o desempenho de função de natureza pedagógica, o servidor 
deverá cumprir a jornada semanal atribuída a seu cargo de origem.

  § 3º O servidor designado para atuar na sede da Secretaria de Educa-
ção em função pedagógica deverá, quando houver necessidade, substi-
tuir eventuais faltas e licenças de servidores da rede municipal de ensi-
no, respeitadas as atribuições do cargo ou emprego de origem.

  § 4º O servidor convidado a atuar na sede da Secretaria de Educação 
não perderá sua sede de escolha.

  Art. 34. Depois de concluídos os processos de remoção, atribuição e 
permuta, as vagas que vierem a surgir nas escolas municipais serão 
consideradas remanescentes para o próximo processo.

  Art. 35. A Secretaria de Educação poderá, a qualquer tempo, abrir no-
vas salas de aula para atendimento da demanda.

  Art. 36. É de responsabilidade dos integrantes do Quadro do Magistério 
Público Municipal e dos Auxiliares de Desenvolvimento Infantil seu trans-
porte para as unidades escolares ou para a Secretaria de Educação, 
conforme atribuição do cargo ou função.

  Art. 37. Os casos não previstos neste decreto serão encaminhados à 
Comissão Especial, para análise e parecer.

  Art. 38. Fica convalidado o processo de contagem de pontos e classi-
ficação final, realizado nos termos do Decreto n° 12.093, de 26 de se-
tembro de 2018.

  Art. 39. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando 
revogadas as disposições em contrário.

   Prefeitura Municipal de Americana, aos 24 de novembro 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
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DECRETO Nº 13.136, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2022.

"Dispõe sobre a composição do Conselho Municipal dos Direitos da Mu-
lher - CMDM, e dá outras providências."

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

  Considerando o disposto nas Leis Municipais nº 3.651, de 02 de maio 
de 2002, e n° 6.370, de 14 de novembro de 2019, e;

  Considerando o que consta do memorando digital PMA nº 14.144/2022,

  D E C R E T A :

  Art.1º O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, instituído pela Lei 
nº 3.651, de 02 de maio de 2002, passa a ser composto pelos seguintes 
membros:

  I - Representantes governamentais:

  a) Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos: 
  Titular: Adriana Gomes dos Santos Soares;
  Suplente: Mônica Aparecida Galocio Dias;

  b) Secretaria de Saúde:
  Titular: Léa de Fatima Amabile Telles de Queiroz;
  Suplente: Doroti Chiquetto Soares;

  c) Secretaria de Educação:
  Titular: Kelly Patrícia Bachin;
  Suplente: Marlene Urbano Durante;

  d) Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano:
  Titular: Márcia Regina Scapolan Riedo;
  Suplente: Neuci Aparecida Garcia Martins;

  e) Delegacia Defesa da Mulher:
  Titular: Elaine Francisco; 
  Suplente: Marily Costa;

  f) Guarda Municipal de Americana - GAMA: 
  Titular: Marilene Pomin;
  Suplente: Fabiana Ferreira dos Santos; 

  g) Departamento de Água e Esgoto (DAE):
  Titular: Renata Bonon;
  Suplente: Sueli Ramos Cruz;

  h) Diretoria de Ensino da Secretaria de Educação do Estado de São 
Paulo:
  Titular: Joseana Caltarossa Moreira; 
  Suplente: Glaucia Roque Rocha Pio; 

  i) Faculdade de Tecnologia Ministro Ralph Biasi FATEC - Unidade de 
Americana - SP:
  Titular: Ana Valquiria Niaradi; 
  Suplente: Lilian Aparecida Santarosa Lemes; 

  j) Polícia Militar Feminina de Americana:
  Titular: Joyce Aparecida Martins Garcia;
  Suplente: Mariane Estela Nardo;

  II - Representantes da Sociedade Civil: 

  a) Organização ou entidade de assistência social (APAE):
  Titular: Natália Frizzarin Barbosa;
  Suplente: Daniele Aoane Teodoro Tomazoni;

  b) Organização ou entidade de saúde (Comunidade de Davi):

  Titular: Conceição Aparecida Fagionato;
  Suplente: Valdete Chaves Cassiano;

  c) Organização ou entidade educacional (APAM):
  Titular: Cleide Carvalho Silva Vieira; 
  Suplente:Caroline Cristine de Lima Ardrim; 

  d) Organização ou entidade cultural (Quilombo Cultural Americana):
  Titular: Clarissa de Oliveira;
  Suplente: Cristiane Souza;

  e) Associação de moradores (AAPRE - Associação Amigos do Pós Re-
presa):
  Titular: Sandra Ferreira dos Santos;
  Suplente: Hannah Carolina Florêncio de Oliveira Maravilha; 

  f) Organização ou entidade sindical: 
  Titular: Patrícia Oliva Cavicchioli (SSPMA);
  Suplente: Maria Aparecida Roberto Alves dos Santos (SINCOMÉRCIO);

  g) Outros conselhos de direitos e políticas públicas:
  Titular: Eliane Adriano Neves (COMSAÚDE); 
  Suplente: ............................................;

  h) Comissão de Direitos Humanos da 48º Subseção da Ordem dos 
Advogados do Brasil - Americana:
  Titular: Jéssica Ventura Gomes Vieira;
  Suplente: Luciana Alice Valente Gasparoti;

  i) Movimentos de mulheres (PLP - Promotoras Legais Populares):
  Titular: Joyce Élene de Taunay;
  Suplente: Awdrey Frederico Kokol;

  j) Movimento social (Frente Feminista Marielle Vive):
  Titular: Rúbia Valéria Missioneiro de Lira; 
  Suplente: Elisa Gouvêa;

  k) Movimento estudantil:
  Titular: ........................;
  Suplente: .....................;

  l) Associação Comercial e Industrial de Americana - ACIA:
  Titular: Karen Silvia Lopes Guerreiro;
  Suplente: Ana Cláudia Cavadas; 

  m) Instituição de ensino de nível superior (UNISAL):
  Titular: Jéssica Vitória Pereira Lima;
  Suplente: Ana Caroline Nascimento; 

  n) Entidade ou organização de saúde suplementar (HOSPITAL SÃO 
FRANCISCO):
  Titular: Marina Miranda Borges;
  Suplente: Márcia Aparecida Riquena Munhoz.

  Art. 2° O mandato dos membros do conselho será de 2 (dois) anos, 
permitida uma única recondução por igual período.

  Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 12.577, de 
25 de novembro de 2020.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 25 de novembro 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
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DECRETO Nº 13.137, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2022.

"Dá nova redação ao art. 1º, do Decreto nº 13.124, de 17 de novembro 
de 2022, na forma que específica."

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

  Considerando o que consta do protocolo digital PMA n° 113.627/2022,

  D E C R E T A :

  Art. 1º O art. 1º, do Decreto nº 13.124, de 17 de novembro de 2022, 
passa a vigorar com a seguinte redação:

  "Art. 1º Fica outorgada à empresa Atacadão S.A., inscrita no CNPJ 
sob o nº 75.315.333/0333-84 e no Cadastro de Atividades do Município 
sob o nº 115.306, com endereço estabelecido na São Gabriel, nº 2.451, 
Bairro São Vito, nesta cidade, permissão de uso de área pública, abaixo 
identificada:

  Proprietário: Prefeitura Municipal de Americana.

  Local: Rua Santa Joana D'arc - Bairro São Vito - Americana/SP.

  Cadastro: 11.0600.0490.0000.

  Descrição: "Inicia-se num ponto localizado no alinhamento da faixa de 
Alta Tensão e segue em reta pelo referido alinhamento numa distância 
de 47,40m (quarenta e sete metros e quarenta centímetros); deste defle-
te à direita e segue em reta divisando com faixa de alargamento da Rua 
Santa Joana d'Arc numa distância de 46,73m (quarenta e seis metros e 
setenta e três centímetros); deste deflete à direita e segue em reta divi-
sando com área remanescente numa distância de 7,92m (sete metros 
e noventa e dois centímetros) até o ponto inicial perfazendo uma área 
superficial de 185,02m² (cento e oitenta e cinco metros quadrados e dois 
centímetros quadrados)."

  Parágrafo único. A área objeto da permissão de uso outorgada por este 
Decreto deverá ser utilizada pela permissionária, exclusivamente, para 
a entrada e saída de caminhões (acesso as docas do estabelecimento 
comercial), ficando vedado dar outra destinação à área ora outorgada 
sob pena de revogação da permissão."

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

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 25 de novembro 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

 

LICITAÇÕES

EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

n DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 066/2022 - 1080.

 Processo n.º 10.722/2022.

OBJETO: "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO 
DE ORDEM JUDICIAL".
  Contratada: "V.R. VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI" - VALOR 
TOTAL R$ 449,40.
  Contratada: "MONTREAL HOSPITALAR LTDA" - VALOR TOTAL R$ 
414,00.
  Prazo: Entrega Única.
  Fundamento legal: Art. 24, IV da Lei Federal nº 8.666/93.
  Ratificação: Secretário Adjunto de Administração, em 25 de Novembro 
de 2022.

  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, 28 de No-
vembro de 2022.
 

LICITAÇÕES

RESULTADO DE CLASSIFICAÇÃO- ENVELOPE 1
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

CHAMAMENTO PÚBLICO 006/2022 SMS 01/2022.

PROCESSO nº: 9851/2021.
Secretaria Municipal de Saúde 

OBJETO: Seleção de Organização Social para gerenciamento, opera-
cionalização e execução de ações e serviços para o hospital municipal 
Doutor Waldemar Tebaldi, Unidade de Assistência de Alta Complexidade 
em Oncologia- Unacon e a Unidade de Pronto Atendimento- UPA Ave-
nida de Cillo.
  Considerando a Lei nº 5087/2010 bem como seu Decreto n° 8708/2010, 
a Comissão Especial de Seleção, vem por meio desta informar as se-
guintes entidades habilitadas;
  Ordem (por protocolo) CNPJ
  Instituto Innovare Gestão em Saúde Pública - 06.258.092/0001-90
  Santa Casa de Misericórdia de Chavantes - 73.027.690/0001-46
  As Organizações Sociais poderão interpor recursos contra o resultado, 
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da publicação no Diário Oficial 
do Município.
  As Organizações da Sociedade Civil terão acesso ao processo com 
data previamente agendada junto a Comissão Especial de Seleção, pelo 
email: comissaoselecao@saudeamericana.com.br
  Os recursos deverão ser endereçados de forma cumulativa a Comissão 
Especial de Seleção através do email: comissaoselecao@saudeameri-
cana.com.br e de forma cumulativa protocolizados das 09h às 16h, no 
setor de Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Americana, sito no 
Paço Municipal à Avenida Brasil, n° 85, 1° andar, Americana/SP - CEP 
13.465-901. 
  Americana, 28 de novembro de 2022.
Lilian Godoi
  Presidente da Comissão Especial de Seleção

  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, 28 de No-
vembro de 2022.
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SECRETARIA DE CULTURA E 
TURISMO

 

ATO NORMATIVO Nº 01, DE 25 DE NOVEMBRO DE  2022.

"Disciplina os procedimentos para recebimento de animais Zoo Ame-
ricana - Parque Ecológico Municipal "Cid Almeida Franco"

Considerando que o Zoológico de Americana vem enfrentando ultima-
mente sérios problemas com relação ao recebimento e alojamento de 
animais selvagens, sendo o espaço limitado e os recintos têm uma Den-
sidade Ocupacional (D.O.) que se encontra dentro de uma normativa do 
Ibama e da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, devendo ser respei-
tada. 

  Considerando que o PEMA possui uma limitação com relação à mão de 
obra, especialmente com relação aos tratadores, para alimentar e cuidar 
dos cerca de 400 animais que compõem o plantel.

  Considerando que o PEMA, Parque Ecológico Municipal de Americana 
cumpre o que a Legislação Nacional de Zoológicos determina, e NÃO se 
trata de um CETRAS, cuja legislação e objetivos são diferentes, ou seja:

  ZOOLÓGICO: empreendimento com a finalidade de criar, reproduzir e 
manter espécimes da fauna silvestre e exótica em cativeiro ou em semi-
liberdade, expostos à visitação pública.

  CETAS/CETRAS: empreendimento apto a receber, identificar, marcar, 
triar, avaliar, recuperar e destinar espécimes da fauna silvestre e exótica.

  Considerando o que diz a resolução CONAMA nº 489, o empreendedor, 
durante todo o período de operação do empreendimento, é responsável 
pela manutenção do plantel, respeitando os aspectos sanitários, repro-
dutivos, nutricionais, comportamentais e de bem-estar animal. Portanto, 
se não houver condições de cumprir as determinações acima, não é 
permitido receber animais aleatoriamente.

  Considerando o artigo 3º da resolução SIMA-5 de 2021, "considera-se 
sujeito ativo da infração administrativa ambiental qualquer pessoa física 
ou jurídica de direito público ou privado, que tenha concorrido, por ação 
ou por omissão, para prática da infração". Considerando que as penali-
dades incidirão sobre os autores diretos e indiretos, ou na impossibilida-
de da identificação, sobre administradores, diretores, etc...

  Considerando que são definidos como espécies da fauna silvestre na-
tiva para os efeitos dessa resolução, todos os organismos incluídos no 
Reino Animal, pertencentes às espécies nativas, migratórias e quaisquer 
outras não exóticas, aquáticas ou terrestres, que tenham todo ou parte 
de seu ciclo original de vida ocorrendo dentro dos limites do território 
brasileiro ou em águas jurisdicionais brasileiras.

Entende-se por abuso e maus tratos animais mantidos em recintos im-
próprios, debilitados por falta de alimento adequado ou de acompanha-
mento de profissional habilitado, quer na guarda de um só indivíduo ou 
na guarda de criadouros autorizados ou zoológicos, entre outros.

  Mediante as considerações mencionadas, o corpo técnico do Parque 
Ecológico optou por buscar a melhor forma de atendimento das deman-
das, com relação ao recebimento de animais dentro do nosso espaço.

  Portanto o recebimento de animais ocorrerá somente após a avaliação 

previa de um veterinário do Zoológico.

  Apreensões encaminhadas pela Policia Ambiental e Guarda Municipal 
Ambiental ou Corpo de Bombeiros, após avaliação dos veterinários, só 
serão aceitas se houver local adequado para alojamento. Animais ma-
chucados ou vulneráveis trazidos pelos órgãos citados, passarão por 
atendimento do veterinário disponível, no caso de se tratar de uma ur-
gência. Após os primeiros socorros, o animal será entregue ao órgão 
competente para que seja encaminhado ao CETRAS mais próximo. 

  Como a normativa prevê o recebimento de animais no zoológico ex-
clusivamente pelos órgãos oficiais, qualquer animal deve ser entregue à 
Polícia Ambiental ou Guarda Municipal Ambiental.

  O horário estabelecido para o recebimento desses animais serão: de 
segunda a sexta-feira, das 7:30h às 16:30h (exceto feriados). 

  Desta forma, quando houver necessidade, solicitamos que o Parque 
Ecológico seja consultado antes da vinda para entrega no local, a fim de 
garantir que haja um veterinário disponível para avaliação. 

  As normas estabelecidas neste documento seguem recomendações do 
Comitê de Ética e Bem-Estar Animal, do Parque Ecológico Municipal de 
Americana, criado em 2022. (Portaria nº 10621/2022).

Relação de locais de Recebimento de Animais Silvestres

Polícia Ambiental Americana - (19) 3462-1182
  Rua Carioba, 419, Vila Cordenonsi - Americana - SP 

GPA- Grupo de Proteção Ambiental Americana - (19) 3408-8220 / 3461-
8342
  Av. Bandeirantes, 2100, Colina - Americana - SP 

CRAS Mata Ciliar - (11) 4815-5777
  R. Emílio Antonon, 1000 -Chácara Aeroporto - Jundiaí - SP 

CRAS Pro Arara - (19) 3542-3538
  R. Santa Cruz, 105 - Centro - Araras - SP 

CRAS PET Tietê - (11) 2958-1477 ramal 228 
  Rua Guira Acangatara, 70, Engº Goulart - São Paulo - SP 
  (dentro do Parque Ecológico Tietê)

CETAS Barueri - (11) 4689-0314
  Estrada Dr Cícero Borges de Morais, 3211 - Vila Universal, Barueri - SP 

CETAS DEPAVE - (11) 3918-7192
  Av. Fortunata Tadiello Natucci, 1000 - Km 25 da Rodovia Anhanguera 
- São Paulo - SP 

CETAS DEPAVE IBIRAPUERA - (11) 3885-6669 
  Av. IV Centenário, 1280 - Portão 7A - Parque Ibirapuera - São Paulo 
- SP 

Americana, 28 de novembro de 2022

MARCIA GONZAGA FARIA
SECRETÁRIA DE CULTURA E TURISMO

JOÃO CARLOS TANCREDI
DIRETOR DE UNIDADE - PEMA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 

CONVITE

ELEIÇÃO COMPOSIÇÃO CACS-FUNDEB - REPRESENTANTES DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL

  Em atendimento à Lei nº 6.514 de 26 de maio de 2021, que no Artigo 2º, § 1º, dispõe sobre a Composição do Conselho de Acompanhamento e 

Controle Social - CACS-FUNDEB, e em seu artigo 7º, § único dispõe que o "O 1º (primeiro) mandato dos conselheiros municipais extinguir-se-á em 

31 de dezembro de 2022", vimos respeitosamente através deste, solicitar que as Organizações da Sociedade Civil participem do processo eletivo de 

ampla divulgação, no qual será eleito 01 (um) representante titular e seu respectivo suplente para compor o CACS- FUNDEB.

  Os interessados deverão comparecer em local, data e horário, abaixo descritos:

Local: Secretaria Municipal de Educação - SEDUC
  Endereço: Rua dos Professores, nº 40, Centro - sala 5
Dia 07/12 (quarta -feira) - às 14h

  Conforme a lei supracitada são critérios para a participação do processo eletivo;

§ 2º As organizações da sociedade civil a que se refere o § 1º:
  I - são pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, nos termos da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014;

  II - desenvolvem atividades direcionadas à localidade do respectivo conselho;

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

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

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

Americana, 24 de novembro de 2022

VINICIUS GHIZINI
Secretário de Educação

SECRETARIA DE FAZENDA

UniDaDe De TribUTação

TERMO DE INDEFERIMENTO DA OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL

(RESULTADO PUBLICADO NO PORTAL DO SIMPLES NACIONAL EM 16/11/2022)

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 41/2022 dos contribuintes relacionados no anexo I. A Unidade de Tributação da Secretaria de Fazenda do Mu-

nicípio de  Americana, na forma da lei, FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento e a quem mais possa 

interessar, que, com fundamento no § 6º do artigo 16 da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, e nos artigos 6º, 14 e 122 da 

Resolução CGSN nº. 140 de 22 de maio de 2018, os contribuintes relacionados no Anexo I ficam impedidos de optarem pelo Simples Nacional 
em razão de não estarem inscritos no Cadastro de Atividades. Pelo presente EDITAL os contribuintes relacionados no anexo I ficam NOTIFICADOS 

de que poderão impugnar o indeferimento no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da ciência desse Termo de Indeferimento, observado o dis-

posto nos artigos 238, 239, 265 e 266 da Lei nº. 4.930/2009, com redação das Leis nº 5.432/2012 e 6.079/2017. Do despacho de primeira instância 

caberá recurso no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da ciência da decisão, observado o disposto no artigo 269 da Lei nº. 4.930/2009. As 

impugnações e recursos devem ser realizadas por meio de petição, formalizada através de protocolo digital, acompanhada dos seguintes documen-

tos digitalizados: a) RG e CPF/CNPJ do interessado; b) procuração, acompanhada dos documentos pessoais do procurador (RG e CPF), quando o 
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signatário do requerimento for procurador; c) se pessoa jurídica, instrumento de constituição e, se for o caso, suas alterações posteriores ou o ins-

trumento de constituição consolidado, regularmente registrado no órgão competente; d) outros documentos auxiliares na fundamentação do pedido. 

A Unidade de Julgamento de Processos Administrativos, responsável pela análise do pedido, poderá a seu critério solicitar outros documentos ou 

esclarecimentos que julgar necessário. Para que produza seus efeitos jurídicos e legais, e ignorância não possa ser alegada, expediu-se o presente 

edital, devidamente publicado na forma da Lei. 

CNPJ NOME EMPRESARIAL 
48.377.706/0001-01 LUIS GUSTAVO CANTEIRO 

48.538.330/0001-61 3XV TECNOLOGIA LTDA 

48.529.213/0001-31 AMERICANA INFOMATICA E IDIOMAS LTDA 

 
Americana, 28 de novembro de 2022

FRANCIANE BINI LIBARDI
Agente Fiscal de Rendas Municipais

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
 

UniDaDe De TransporTes e sisTema Viário

SETOR DE MULTAS

Fica o interessado cientificado do julgamento proferido pela JARI - Junta Administrativa de Recursos de Infração - 1ª Instância.

 
 
 
 

Processo Placa Nº Auto Resultado 
200706/2022 EDF3026 E010235114-1 INDEFERIDO 
200749/2022 FUO9280 Z000055933-1 INDEFERIDO 
200750/2022 FUO9280 Z000055584-1 INDEFERIDO 
200751/2022 ENX9J43 Z000075304-1 INDEFERIDO 
200755/2022 CRY6284 F430277690-1 INDEFERIDO 
200756/2022 FUO9280 Z000050649-1 INDEFERIDO 
200752/2022 JOR4776 P010215349-1 INDEFERIDO 
200753/2022 GCD2526 F430279174-1 INDEFERIDO 
200754/2022 DTR1656 V010139907-1 INDEFERIDO 
200757/2022 LRR6A91 Z000077217-1 DEFERIDO 
200758/2022 FFO9746 Z000076708-1 INDEFERIDO 
200759/2022 LRR6A91 Z000075891-1 INDEFERIDO 
200760/2022 LRR6A91 Z000076659-1 DEFERIDO 
200761/2022 LRR6A91 Z000076512-1 DEFERIDO 
200762/2022 GCC1H30 Z000075604-1 DEFERIDO 
200763/2022 ETB5765 Z000076904-1 INDEFERIDO 
200764/2022 ETD4F04 Z000076481-1 INDEFERIDO 
200765/2022 DOW9118 E010302586-1 INDEFERIDO 
200766/2022 ITZ2121 Z000072933-1 INDEFERIDO 
200767/2022 LRR6A91 Z000077768-1 DEFERIDO 

 
 
 
 
 

  Para os processos INDEFERIDOS, cabe recurso para o CETRAN (2ª Instância), no prazo de 30 dias do julgamento do processo.

Americana, 28 de novembro de 2022

PEDRO DO NASCIMENTO JUNIOR
AUTORIDADE DE TRÂNSITO
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DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
 

PORTARIA Nº 1208, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2022.

"Que autoriza servidor a dirigir veículos do DAE"

MARCOS EDUARDO MORELLI, SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE GESTÃO do Departamento de Água e Esgoto, no uso de suas atribuições 
legais,

  RESOLVE:

  Art. 1º Autorizar o Sr. RICARDO CARDOSO MARIZ PEREIRA, matrícula nº 1680, a dirigir veículos oficiais pertencentes à frota do DAE e obede-
cidas às restrições de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), exclusivamente durante a jornada de trabalho e para o desempenho de suas 
funções públicas. 

  Art. 2º Estando em trânsito, o servidor deverá, obrigatoriamente, portar cópia autenticada desta portaria, além da Carteira Nacional de Habilitação 
(CNH) e da Carteira de Identidade (RG). 

  Art. 3º A presente autorização não exime o servidor das responsabilidades inerentes à condução de veículos oficiais, nem os resguarda de eventuais 
ações regressivas em caso de danos causados por suas culpas ao patrimônio público ou a terceiros.

  Art. 4º O servidor está obrigado a preencher e assinar a planilha de controle de tráfego de veículos, a qual será fiscalizada, vistada e registrada 
diariamente pelo Serviço de Controle de Frota da Divisão de Administração.

  Art. 5º O servidor está obrigado, também, a pagar todas as multas de trânsito por infrações que venham a cometer na condução de veículos oficiais, 
na forma do Código de Trânsito Brasileiro e legislação aplicável, ou autorizarem que o Departamento de Água e Esgoto providencie o recolhimento 
dos respectivos valores e desconte dos mesmos por ocasião de seu salário mensal.

  Art. 6º O servidor estará obrigado a usar lentes corretivas de acordo com a observação de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

  Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publicada no quadro de editais, na mesma data.
Americana, 25 de novembro de 2022

MARCOS EDUARDO MORELLI
SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE GESTÃO

GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA (GAMA)
 

PORTARIA N° 340, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2022.

"Que destitui servidor da função de designação em confiança"

MARCO AURÉLIO DA SILVA, DIRETOR-COMANDANTE da GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
por lei e pela Portaria nº 10.236 de 01 de janeiro de 2021. 

R E S O L V E:

 I- Destituir o servidor, ROGÉRIO BISPO DOS SANTOS, matricula nº 1072 da função de SUBINSPETOR da GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA, 
função de designação em confiança
  .

 II- Esta portaria foi publicada na mesma data na Sede da GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA, revogando as disposições em contrário

Americana, 28 de novembro de 2022

MARCO AURÉLIO DA SILVA
DIRETOR-COMANDANTE

 

PORTARIA N° 341, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2022

"Que nomeia servidor para a função  de designação em confiança.".

MARCO AURÉLIO DA SILVA, Diretor-Comandante da Guarda Municipal de Americana, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e pela 
Portaria nº 10.236 de 01 de janeiro de 2021;

RESOLVE:

  I - Nomear o servidor, ROGÉRIO BISPO DOS SANTOS, matrícula nº 1072, na função de INSPETOR da Guarda Municipal de Americana, função 
de designação em confiança

  II - Esta portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário

Americana, 28 de novembro de 2022

MARCO AURÉLIO DA SILVA
DIRETOR-COMANDANTE
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