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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 

DECRETO Nº 12.789, DE 16 DE SETEMBRO DE 2021.

"Dispõe sobre o Programa Municipal de Educação Ambiental, e dá ou-
tras providências."

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

  Considerando o disposto no artigo 3º, inciso XII e no artigo 4º, inciso VII, 
ambos da Lei nº 5.527, de 6 de setembro de 2013, que instituiu a Política 
Municipal de Educação Ambiental;

  Considerando o compromisso e adesão do Município de Americana 
com o Programa Município VerdeAzul;

  Considerando o que consta do memorando digital PMA nº 7.073/2021,

  D E C R E T A :

  Art. 1º Fica aprovado o Programa Municipal de Educação Ambiental, 
identificado no anexo único deste Decreto, no qual descreve as ativi-
dades pedagógicas em andamento (educação formal) e orienta outras 
ações (educação não formal) que deverão ser implantadas e implemen-
tadas no Município.

  Art. 2° Incumbe à Secretaria Municipal de Educação, em conjunto com 
a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, implementar o Programa Mu-
nicipal de Educação Ambiental.

  Art. 3º As despesas decorrentes da aplicação deste decreto correrão 
por conta de dotações consignadas no orçamento municipal vigente, su-
plementadas se necessário.

  Art. 4º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revo-
gadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 16 de setembro de 2021.
   Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.

   Francisco Antonio Sardelli
   Prefeito Municipal

             Fabio Beretta Rossi
   Secretário Municipal de Administração

          Diego de Barros Guidolin
   Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

  DECRETO Nº 12.789, DE 16 DE SETEMBRO DE 2021.

ANEXO ÚNICO.

PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO MUNICÍ-
PIO DE AMERICANA

  De acordo com a Lei Municipal, nº 5527/2013, que institui a Educa-
ção Ambiental, de forma transversal nas escolas públicas municipais, 
propõe-se então à rede um trabalho focado em ações de cuidado e con-
servação ao meio ambiente, pois é através de ações procedimentais 
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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA ONLINE VIA 

CORREIO ELETRÔNICO DO CMAS - DIA 21/09/2021

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 apre-
ciação e deliberação de documentos, a ser realizada entre os dias 20 
e 21 de setembro de 2021, com a apuração das deliberações sendo 
encerradas às 12h do dia 21 de setembro de 2021, sendo apreciado o 
seguinte assunto:
  I. Matérias para deliberação:

1. Nova alteração da Planilha de itens de emenda parlamentar para 
APAE - Ofício SASDH n°87/2021.

  II - Encerramento.

Americana, 17 de setembro de 2021

 MARIANA LEITE ZIMERMANN ARAÚJO
Presidente em exercício 

UniDaDe De Direitos HUmanos

CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO ORDINÁRIA CMDPD DO DIA 
20/09/2021

A Secretária de Assistência Social e Direitos Humanos - SASDH 
convoca os (as) Conselheiros (as) para a primeira reunião ordinária 

do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência - 
CMDPD a ser realizada, de forma virtual, no dia 20 de setembro de 

2021, das 9h00 às 11h00, segue Pauta:
I. Abertura - Sra. Juliani Hellen Munhoz Fernandes e Sr. Francisco An-
tonio Sardelli;
  II. Breve apresentação dos (as) conselheiros (as);
  III. Eleição da Diretoria gestão 2021-2023;
  IV. Capacitação "O que é o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência (CMDPD) - Sra. Mayne Patrício Malagutti;
  V. Definição do Plano de Ação do CMDPD;
  VI. Encerramento. 

Americana, 17 de setembro de 2021

JULIANI  HELLEN MUNHOZ FERNANDES 
SECRETÁRIA   SASDH
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que o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, habilidades, 
atitudes e competências voltadas para conservação.

1. O Munícipio

  A História de Americana tem início nas últimas décadas do século XVIII, 
com a ocupação do território por grandes fazendas, nas terras que per-
tenciam as atuais cidades de Piracicaba e Campinas. Inicialmente foi 
povoada por luso-brasileiros e escravos.
  Em 1867 chegam as primeiras famílias refugiadas da Guerra Civil Nor-
te-Americana, povo que vai dar origem ao nome da cidade, que só vai 
ser de fato fundada em 1887 com a chegada da linha férrea. Mais tarde 
chegaram outros povos imigrantes como Italianos (que foi o maior grupo 
imigrante de Americana), Alemães e Árabes, assim como migrantes vin-
dos do interior de São Paulo, do Paraná e de Minas Gerais, eles foram 
atraídos inicialmente pelas fazendas de café e cana-de-açúcar e depois 
pela indústria têxtil, que já foi o principal motor da economia do município 
até a crise têxtil de 1990 (que afetou em muito a cidade), atualmente a 
indústria é diversificada e disputa espaço no PIB com o setor de Comér-
cio e Serviços. 
  A Sesmaria do Salto Grande. 
  Os primeiros registros sobre a ocupação do território de Americana 
datam do final do século XVIII e fazem menção a Antônio Machado de 
Campos, Antônio de Sampaio Ferraz, Francisco de São Paio e André de 
Santos Furquim, que se estabeleceram nas terras de Salto Grande, cul-
tivaram a cultura da cana de açúcar e fabricaram açúcar e aguardente. 
  Referindo-se a Antônio Machado de Campos, o autor Jolumá Brito diz 
"seu engenho era chamado de Quilombo e o Quilombo ficava mais ou 
menos na paragem da futura Americana", foi lugar onde nasceu hoje a 
cidade de Sumaré. 
  Como se sabe, as Sesmarias eram parcelas de terras doadas pela 
coroa Portuguesa a pessoas que se estabeleciam em uma determinada 
localidade. 
  A regulamentação da propriedade era assegurada pelo tempo de mora-
dia no local, casamento com filhas dos antigos povoadores, execução de 
benfeitorias tais como: cultivo de lavouras, construção de engenhos, ca-
sas, estradas e a defesa do local contra inimigos do governo português. 
Existe referência à outra Sesmaria que pertencera a Domingos da Cos-
ta Machado, casado com a primogênita de Barreto Leme (fundador de 
Campinas) D. Maria Barbosa do Rego. Esta Sesmaria ficava localizada 
entre os rios Atibaia e Jaguari, o Salto Grande e fora obtida pela carta de 
doação de Sesmaria, de 02/04/1799. Corresponde, portanto esta área 
à Fazenda Salto Grande, hoje denominada Área Predominantemente 
Ambiental de Americana. 
  A construção da Companhia Paulista de Estrada de Ferro, iniciativa 
dos fazendeiros de café da região, facilitava o escoamento desses pro-
dutos regionais. Nesse período, com o loteamento de terras ao redor da 
estação, pelo Capitão Ignácio Correa Pacheco, formou-se o 1º Núcleo 
Urbano. 
  A estação de Santa Bárbara, como se chamava no início, teve sua 
inauguração em 27 de agosto de 1875, com a presença de D.Pedro II. 
  A imigração norte americana, a partir de 1865, marca um período de 
desenvolvimento no campo da agricultura, com o aprimoramento do cul-
tivo do algodão, da educação e em atividades médicas e odontológicas. 
  Os imigrantes italianos (1887) muito colaboraram nos serviços da la-
voura, e posteriormente na indústria têxtil. Construíram a 1ª Igreja de 
Americana em meados de 1896. 
  Destacam-se também os imigrantes alemães, com sua Mão de obra 
especializada, principalmente a família Müller, que com sua visão social 
democrata, idealizou a vila operária Carioba nas primeiras décadas do 
século e impulsionou a industrialização do nosso município e da região. 
  Na década de 1930 iniciou-se em Americana a modalidade de trabalho 
à fação, o que caracteriza o desenvolvimento da cidade baseado num 
grande número de pequenas empresas têxteis. Americana passou a ser 
conhecida como a Capital do Rayon e um dos mais importantes pólos 
têxteis do País.

2. Educação Ambiental: Referência Histórica

  A Educação Ambiental pode ser considerada um dos mais importantes 
processos de formação de uma sociedade que prima pela qualidade de 
vida, em seu mais amplo sentido. Isso pode ser constatado pelo sur-
gimento de diversos mecanismos legais e institucionais no País e no 
mundo, nas últimas décadas. 
  A preocupação da comunidade internacional com os limites do desen-
volvimento do planeta data da década de 60, quando começaram as dis-
cussões sobre os riscos da degradação do meio ambiente. Tais discus-
sões ganharam tanta intensidade que levaram a ONU a promover uma 
Conferência sobre o Meio Ambiente em Estocolmo (1972), onde tentou-

-se romper com o conceito do antropocentrismo e começou-se a discutir 
o homem como parte integrante da natureza e a necessidade, então, 
de se formar, uma visão ética, com a inclusão de outros valores como 
solidariedade e co-responsabilidade. Em 1973, o canadense Maurice 
Strong lançou o conceito de ecodesenvolvimento, cujos princípios foram 
formulados por Ignacy Sachs: satisfação das necessidades básicas, so-
lidariedade com as gerações futuras, participação da população envolvi-
da, preservação dos recursos naturais e do meio ambiente, elaboração 
de um sistema social que garanta emprego, segurança social, respeito a 
outras culturas e programas de educação. Em 1975, na Conferência de 
Belgrado, surgiu o Tratado de Educação Ambiental, que trazia diretrizes 
e referências conceituais para que a Educação Ambiental propiciasse 
uma leitura crítica da questão do desenvolvimento, do analfabetismo, do 
crescimento sem agressão à natureza e da necessidade de os governos 
planejarem programas que levassem em conta a questão ambiental, e 
não a apropriação sem planejamento dos recursos naturais. A Conferên-
cia Intergovernamental sobre Educação Ambiental, realizada em Tibilise, 
na Geórgia, em outubro de 1977, marcou definitivamente a importância 
do processo de Educação Ambiental como veículo de conscientização 
dos povos a respeito das questões ambientais. Já o conceito de desen-
volvimento sustentável¹¹, utilizado pela primeira vez no ano de 1987, no 
documento chamado Our Common Future, mai conhecido por relatório 
Brundtland diz que "desenvolvimento sustentável é desenvolvimento 
que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capaci-
dade de as futuras gerações satisfazerem suas próprias necessidades". 
O relatório não apresenta as críticas à sociedade industrial, caracterís-
ticas dos documentos anteriores. Prevê crescimento tanto em países 
industrializados como em subdesenvolvidos, inclusive ligando a supera-
ção da pobreza nestes últimos ao crescimento contínuo dos primeiros. 
Assim, foi bem aceito pela comunidade internacional. Também em 1987, 
o Conselho Federal de Educação, do Ministério da Educação - MEC, 
publicou o parecer Nº 226/87, considerando a necessidade da inclusão 
da Educação Ambiental dentre os conteúdos a serem explorados nas 
propostas curriculares de 1º e 2º graus, atualmente ensino fundamental 
e médio. Recomendando, ainda, a incorporação de temas ambientais 
da realidade local compatíveis com o desenvolvimento social e cogni-
tivo dos alunos e a integração escola-comunidade como estratégia de 
aprendizagem. Com a Constituição da República Federativa do Brasil, 
promulgada em 1988, no Capítulo VI, Artigo 225, Inciso VI, tornou-se 
obrigatória a promoção da Educação Ambiental, pelo Poder Público, em 
todos os níveis de ensino, e a conscientização pública para a preserva-
ção do meio ambiente. Quatro anos mais tarde, em 1992, o Brasil se-
diou um dos mais importantes eventos internacionais, a Conferência das 
Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), 
também conhecida como Rio-92, Eco-92 ou Cúpula da Terra, com a par-
ticipação de mais 176 países. O encontro chamou a atenção do mundo 
para a dimensão global dos perigos que ameaçam a vida na Terra e, por 
conseqüência, a necessidade de uma aliança entre os povos em prol de 
uma sociedade sustentável. Essa Conferência teve como resultado a 
aprovação de vários documentos, envolvendo convenções, declarações 
de princípios e a Agenda 21, considerada como um dos seus resultados 
mais importantes.
  A Agenda 21, documento com mais de 2.500 recomendações práticas, 
estabeleceu o desafio do milênio seguinte (Séc. XXI) como um instru-
mento de planejamento estratégico que visa implementar um novo mo-
delo de desenvolvimento socioeconômico e ambiental. No contexto na-
cional, definiu-se a metodologia de trabalho para a Agenda 21 Brasileira, 
selecionando as seis áreas temáticas que refletem a problemática socio-
ambiental do País. As áreas são: Agricultura Sustentável, Cidades Sus-
tentáveis, Infraestrutura e Integração Regional, Gestão dos Recursos 
Naturais, Redução das Desigualdades Sociais e Ciência e Tecnologia 
para o Desenvolvimento Sustentável. Vê-se que para a execução dos 
compromissos da Agenda 21 é de fundamental importância a Educa-
ção Ambiental. Buscando ajudar a escola a cumprir seu papel institucio-
nal de fortalecimento da cidadania, em 1997, o Ministério da Educação 
lançou os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs, como subsídio 
para apoiar o projeto da escola na elaboração do seu currículo e trouxe 
como grande novidade, naquela época, a inserção de temas transver-
sais como consumo, ética e meio ambiente. Em 1999, a Lei Federal 
Nº 9795/99, institui a Política Nacional de Educação Ambiental tornan-
do obrigatória a inserção da Educação Ambiental no currículo de forma 
transversal, em todos os níveis e modalidades formal e não-formal. Um 
marco para a Educação Ambiental no Brasil foi a elaboração do Progra-
ma Nacional de Educação Ambiental - ProNEA, em 2005, a partir de um 
processo de consulta pública com educadores de todo País. É um pro-
grama de âmbito nacional, o que não significa que sua implementação 
seja de competência exclusiva do poder público federal, ao contrário, 
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todos os segmentos sociais e esferas de governo são co-responsáveis 
por sua aplicação, execução, monitoramento e avaliação. Considerando 
a necessidade de Pedrinhas Paulista melhorar a qualidade de vida de 
seus habitantes, aliada ao desenvolvimento social, econômico, político, 
tecnológico e ambiental, a Secretaria de Meio Ambiente está instituin-
do o Programa Municipal de Educação Ambiental. Sua elaboração com 
base na Agenda 21, nos moldes do Programa Nacional de Educação 
Ambiental - ProNEA e seguindo recomendações dos Parâmetros Curri-
culares Nacionais - PCN, tem o propósito de reunir, organizar e articular 
as ações já desenvolvidas na educação formal e não-formal em Pedri-
nhas Paulista, para compor uma visão sistêmica da Educação Ambiental 
no Município. O Programa Municipal propõe posturas de integração e 
participação de todas as entidades e pessoas que atuam em Educação 
Ambiental (Anexo 1), buscando o envolvimento de toda população. Cria 
uma Rede de Comunicação para que os resultados das ações desenvol-
vidas sejam divulgados e se tornem mais significativos na construção de 
uma sociedade calcada nos princípios da sustentabilidade. A estrutura-
ção do Programa Municipal de Educação Ambiental para Pedrinhas Pau-
lista, em consonância com programas e políticas de Educação Ambiental 
nas esferas nacional e estadual, vem atender às diretrizes estabelecidas 
pela Lei Municipal nº 846/2010, que instituiu que a Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços, Agricultura e Meio Ambiente desenvolverá, promo-
verá e fomentará a Educação Ambiental em cooperação e parceria com 
órgãos públicos, entidades privadas, instâncias de gestão participativa e 
sociedade civil organizada (Art. 3º).

3. Justificativa

  A temática ambiental tem sido discutida intensamente nos últimos anos. 
A poluição atmosférica, a degradação do solo, a contaminação dos re-
cursos hídricos, a ameaça à biodiversidade e à saúde e a miséria social 
são alguns dos problemas da humanidade. O conhecimento dos referi-
dos problemas e a sensibilização da sociedade são as chaves para a 
prevenção, participação e mudança de conduta. É necessário que as 
ações educativas sejam articuladas e integradas em todos os segmen-
tos da sociedade, por meio de um programa que aglutine as iniciativas e 
projetos em Educação Ambiental. Os rumos do programa e a estrutura-
ção desse documento são norteados pela própria definição de Educação 
Ambiental. A Lei Federal nº 9795/99, em seu Art. 1º, que dispõe sobre a 
Educação Ambiental e a sua Política, em Programa Municipal de Edu-
cação Ambiental nível nacional, conforme texto a seguir: "Entende-se 
por Educação Ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e 
a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, 
atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, 
bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua 
sustentabilidade". Assim sendo, uma das estratégias para enfrentamen-
to da problemática socioambiental será caminhar para o desenvolvimen-
to de uma cidade saudável, socialmente justa e ambientalmente segura, 
pautada numa Política Ambiental que valoriza e incentiva a Educação 
Ambiental no Município. 
  O Programa Municipal de Educação Ambiental de Americana, propõe 
um conjunto de ações contínuas, articuladas, avaliadas e reestrutura-
das, considerando sempre os aspectos socioambientais locais e regio-
nais. Assim, por intermédio de ações locais, este programa pretende 
contribuir para mudanças globais. 
  O município de Americana já vem realizando projetos e ações em prol 
do meio ambiente, porém de forma diversificada e desarticulada. O Pro-
grama se propõe a atuar, também, como um instrumento gerenciador 
para potencializar e difundir essas ações por meio da promoção de de-
bates, reflexões, maior intercâmbio entre as instituições, empresas, as-
sociações e pessoas em geral, que desenvolvam algum trabalho nessa 
área. 
  Dessa forma, as ações ambientais que têm sido empreendidas e os 
projetos futuros poderão se tornar objeto de diferentes parceiros, com 
maior abrangência, otimizando os esforços para uma cidade sustentável. 
  Nesse contexto, a Secretaria de Meio Ambiente, que tem como atribui-
ção a coordenação da Política e Gestão Ambiental do Município, dis-
ponibiliza sua equipe e a estrutura física no intuito de apoiar, fomentar, 
organizar, sistematizar e articular essas iniciativas e projetos. Uma outra 
decorrência é o desenvolvimento de uma Política Municipal de Educa-
ção Ambiental, na qual a existência do Programa e a formação de uma 
rede de comunicação facilitarão a busca e a difusão de informações, 
criando com essa dinâmica, uma sociedade que exercite sua cidadania, 
participe de debates, reflexões e das tomadas de decisão. 

4. Objetivos

  O Programa Municipal de Educação Ambiental tem como objetivos:

  · Garantir o estabelecimento da Educação Ambiental formal nas esco-

las municipais de acordo com as Diretrizes Pedagógicas estabelecidas 
pela Secretaria Municipal de Educação. Em consonância com o Progra-
ma Municipal de Educação Estabelecido pela lei 5760/2021.
  · Desenvolver ações educativas no âmbito das escolas do município 
visando transformar os educadores e educandos em agentes de trans-
formação socioambiental, com ênfase na disseminação de informações, 
valores e práticas que garantam o equilíbrio do ambiente e da sociedade. 
  · Valorizar as atividades já realizadas pelas escolas e que reflitam as 
preocupações e reflexões dos problemas ambientais locais, e a partir da 
daí, pensar as questões regionais e globais. 
  · Capacitar a comunidade para o exercício crítico de sua capacidade 
de levantar problemas e propor soluções que representem a maioria e 
para o bem comum. 
  · Estimular a participação e a cidadania de maneira que cada cidadão 
seja um agente ativo da transformação necessária, modificando hábitos 
e discutindo novas alternativas para velhos paradigmas. 

5. Metas para a Educação Formal 

  · Capacitar os professores da Educação Infantil para o trabalho em 
Educação Ambiental adequado a faixa etária e possibilitar desde os pri-
meiros anos escolares o contato das crianças com a temática ambiental 
  · Capacitar os professores do Ensino Fundamental - Ciclo I e II, para o 
efetivo trabalho em Educação Ambiental de maneira, inter, trans e multi-
disciplinar e abrangendo todos os componentes curriculares. 
  · Estabelecer o Centro de Referência em Educação Ambiental OU Es-
paço de Educação Ambiental como um pólo difusor de conhecimento 
e capacitação dos professores da rede pública e privada do município. 
  · Comemoração das datas ambientais de acordo com o calendário de 
datas ambientais do município. 
  · Estabelecer encaminhamento de material educativo as unidades es-
colares com os temas abordados pelas diretivas ambientais do progra-
ma município VerdeAzul através de campanhas digitais diárias.

6. Metas para a Educação Não Formal 
  · Campanhas para esclarecimento da população sobre a arborização 
urbana e a importância das árvores, incentivando o plantio e cuidado 
com as mesmas 
  · Realização de eventos para a comemoração da Semana da Água, 
Dia Mundial do Meio Ambiente e Dia da Árvore e outras datas estabe-
lecidas pelo calendário municipal de datas ambientais (Lei Municipal n° 
4696/2008), aproveitando este espaço para a construção de uma cons-
ciência ambiental. 
  · Campanhas para a correta destinação do lixo, bem como os mutirões 
do lixo eletrônico, de pilhas e baterias e do descarte do óleo de cozinha. 
  · Campanhas em parceria com a cooperativa de Associação de Cata-
dores de Material Reciclável para o incremento e melhor eficiência do 
programa de coleta seletiva em toda a área urbana do município. 
  · Envolvimento das Associações de moradores, ONGs, sindicatos, igre-
jas, clubes de serviço e outras entidades nos projetos e ações de educa-
ção ambiental do município. 

7. Estratégia de Ação

  O Programa Municipal de Educação Ambiental visa promover ações lo-
cais com vistas à minimização de problemas socioambientais de abran-
gência local, regional e global. Os esforços empreendidos devem privile-
giar notadamente o equilíbrio, a recomposição ambiental e a melhoria da 
qualidade de vida dos cidadãos, por meio do planejamento estratégico e 
participativo das políticas públicas, programas e projetos em todo o Mu-
nicípio. As estratégias e linhas de ação serão planejadas para abranger 
as principais questões socioambientais e que podem ser reunidas em 
oito temas: 

  · Recursos Hídricos 
  · Atmosfera 
  · Resíduos Sólidos 
  · Uso e Ocupação do Solo 
  · Biodiversidade 
  · Energia 
  · Ciência e Tecnologia 
  · Cultura e Sociedade 

  O programa de Educação Ambiental, será realizado preferencialmente 
através de campanhas digitais com o projeto calendário ambiental que 
trabalhará junto a educação formal e não formal as 10 diretivas ambien-
tais do Programa Município VerdeAzul. 
  Serão desenvolvidas atividades lúdicas e práticas para disseminar os 
preceitos da Educação Ambiental entre alunos e a comunidade escolar 
e população em geral, através de atividades lúdicas, práticas e capaci-
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tações:

  · Realização de Capacitação de forma anual com os educadores da 
rede municipal de ensino;
  · Realização de Capacitação de forma anual com educadores da rede 
Estadual e Particular de ensino;
  · Realização de capacitação com a população para a formação de 
agentes ambientais;
  · Realização de exposições ambientais, feiras e maquetes de forma pe-
riódica com a população e nas unidades ambientais sob agendamento;
  · Realização de visitas guiadas com alunos e população sob agenda-
mento as nascentes, edificação modelo, hortas urbanas, ETE e ETA e 
demais áreas de relevância ambiental sob agendamento;
  · Realização de concursos e jogos com alunos e a população em geral 
a serem em datas determinadas no calendário elaborado pela secretaria 
de Meio Ambiente;
  · Realização de visita guiada a vila das abelhas a ser instalada na Se-
cretaria de Meio Ambiente, sob agendamento;
  · Realização de ações educativas com o objetivo de observação de 
espécies, sob agendamento. 
  · Outras atividades de divulgação e ações educativas a serem elabora-
das de forma personalizada.
  · Elaboração de palestras e sensibilização em empresas e para a popu-
lação ambiental com temática ambiental sob agendamento;
  · Encaminhamento de campanhas educativas de forma diária a popu-
lação e as unidades ambientais através do projeto: calendário ambiental 
e dicas diárias.

7.1 Ações de EA constantes das Diretivas do Programa Município 
VerdeAzul
  A Ação de educação ambiental não formal deve ser um processo contí-
nuo de informação e formação, crítico e contextualizado. Essa Educação 
se destina à comunidade como um todo. São atividades educacionais 
que estão voltadas mais para área ambiental, envolvendo atividades de 
tecnologia, capacidades, reflexão, elevação espiritual, etc.. O formato de 
curso e palestra é o preferencial. E podem ser efetuadas parcerias com 
empresas, sindicatos rurais, ONG's e outros que tiverem interesse em 
participar. O espaço ocupado pela educação ambiental não formal, com 
suas características próprias, é um excelente ambiente para o desen-
volvimento da nacionalidade ambiental. Neste contexto a educação am-
biental não formal dentro deste Programa de Educação Ambiental Mu-
nicipal pretende desenvolver os seguintes temas no decorrer do ano e 
  renovando e reciclando os temas anualmente. São eles:

  · Difusão e capacitação de técnicas de boas práticas sustentáveis;
  · Importância e necessidade da salvaguarda da biodiversidade;
  · Proteção das Nascentes;
  · Queimada Urbana;
  · Fragilidades e potencialidades do uso do solo;
  · Arborização Urbana com Gestão Participativa - onde a gestão par-
ticipativa deve ser entendida como a participação social na tomada de 
decisão e gestão de conflitos;
  · Existência e Importância da ETE - estação de tratamento de esgoto;

  · Coleta seletiva.

 
Prefe itura Municipal de  Americana 

Estado de São Paulo 
 
 
  
    SECRETARIA DE 

              ADMINISTRAÇÃO 

(Decreto 12789/2021 - Página 10/10) 
 

Avenida Brasil,nº 85 – Centro – Tel. (19) 3475.9030 
CEP – 13465-901 – Americana- SP – e-mail: administração@americana.sp.gov.gov.br 

A Educação Ambiental não formal dentro do Programa Municipal de Educação Ambiental do Município 
de Americana funcionará com o seguinte cronograma anual . 
 
 

 

Prefeitura Municipal de Americana, aos 16 de setembro de 2021. 

 
 

Publicado na mesma data na 
Secretaria de Administração. 

 
 
 

 
Francisco Antonio Sardelli 

Prefeito Municipal 
 
 

Fabio Beretta Rossi 
Secretário Municipal de Administração 

 

                     Diego de Barros Guidolin 
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Difusão e 
capacitação 
de técnicas 
de boas 
práticas 
sustentáveis 

Importância e 
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salvaguarda da 
biodiversidade 

Proteção 
das 
Nascentes 

Queimada 
Urbana 

Fragilidades e 
potencialidades 
do uso do solo 

Arborização 
Urbana com 
Gestão 
Participativa 

Existência e 
Importância 
da ETE 

Coleta 
seletiva e 
resíduos 
sólidos 

JAN x x x  x x  x 
FEV  x     x x 
MAR       x x 
ABR    x    x 
MAI x   x x   x 
JUN x   x    x 
JUL    x    x 
AGO    x   x x 
SET    x   x x 
OUT   x x  x  x 
NOV  x x  x x  x 
DEZ  x x  x x  x 
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ERRATA

A Prefeitura Municipal de Americana, através da Secretaria de Adminis-
tração, torna público que, na publicação do Decreto nº 12.787, de 13 de 
setembro de 2021, publicado no DOM, dia 16/09/2021, págs 2 e 3:

Onde se lê:

  "....Katrine Caina..."

  "....Erika Flavia Takaks" 

Leia-se:

  "....Katrine Kaina..."

  "Erika Sofia Takats"

 Americana, 17 de setembro de 2021.

FABIO BERETTA ROSSI 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

 

LICITAÇÕES

EDITAL DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/2021. 

 Processo nº 6.081/2021.

OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATE-
RIAIS PARA ACUPUNTURA PARA O NÚCLEO DE ESPECIALIDA-
DES".

  Abertura das Propostas: 04 de Outubro de 2021, a partir das 08h00 
horas.

  Início da sessão de disputa de preços: 04 de Outubro de 2021, a partir 
das 08h30 horas. 

  O Edital estará à disposição dos interessados na Unidade de Supri-
mentos, sito a Av. Brasil, nº 85, 1º andar, no horário das 09h00 às 16h00 
horas, no site www.americana.sp.gov.br, ou www.bbmnetlicitacoes.com.
br, a partir de 21 de Setembro de 2021.

EDITAL DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 130/2021. 

 Processo nº 6.089/2021.

OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATE-
RIAIS DE ENFERMAGEM DIVERSOS PARA SECRETARIA DE SAÚ-
DE DE AMERICANA".

  Abertura das Propostas: 05 de Outubro de 2021, a partir das 08h00 
horas.

  Início da sessão de disputa de preços: 05 de Outubro de 2021, a partir 
das 08h30 horas. 

  O Edital estará à disposição dos interessados na Unidade de Supri-
mentos, sito a Av. Brasil, nº 85, 1º andar, no horário das 09h00 às 16h00 
horas, no site www.americana.sp.gov.br, ou www.bbmnetlicitacoes.com.
br, a partir de 21 de Setembro de 2021.

EDITAL DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

- PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2021. 

 Processo nº 5.938/2021.

OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇOS DE CONVERSÃO DE MICROFILME 16MMX100 PÉS, COM 
APROXIMADAMENTE 2500 FOTOGRAMAS PARA ARQUIVOS DI-
GITAIS, EM PEDF EM ESCALA DE CINZA, COM INDEXAÇÃO DOS 
FOTOGRAMAS E SUBSTITUIÇÃO DE CARTUCHO CARRETEL VEN-
TILADO E CAIXINHA PLÁSTICA".

  Data e horário limite para credenciamento, apresentação de propostas 
e documentos: 05 de Outubro de 2021, às 08h30, no Auditório "Villa 
Americana", no Paço Municipal, sito a Av. Brasil, nº 85, 1º andar.

Início da sessão de disputa de preços: 05 de Outubro de 2021, às 
08h30.

  O Edital estará à disposição dos interessados na Unidade de Supri-
mentos, sito a Av. Brasil, nº 85, 1º andar, no horário das 09h00 às 16h00 
horas, ou no site www.americana.sp.gov.br, a partir de 21 de Setembro 
de 2021.

EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

- DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 061/2021 - 845.

 Processo n.º 7.089/2021.

OBJETO: "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CUMPRIMENTO 
DE ORDEM JUDICIAL".

  Contratante: "PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA".

  Contratada: "DROGARIA NOVA ESPERANÇA EIRELI" - VALOR TO-
TAL R$ 478,80.

  Contratada: "P. PIRES & CIA LTDA" - VALOR TOTAL R$ 406,80.

  Contratada: "DROGARIA MINI LTDA" - VALOR TOTAL R$ 370,80.

  Fundamento legal: Art. 24, IV da Lei Federal nº 8.666/93.

  Ratificação: Secretário de Administração, em 17 de Setembro de 2021.

EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

n DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 062/2021 - 846.

 Processo n.º 7.114/2021.

OBJETO: "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CUMPRIMENTO 
DE ORDEM JUDICIAL".

  Contratante: "PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA".

  Contratada: "DROGARIA MINI LTDA" - VALOR TOTAL R$ 520,20.

  Fundamento legal: Art. 24, IV da Lei Federal nº 8.666/93.

  Ratificação: Secretário de Administração, em 17 de Setembro de 2021.

EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

- DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 063/2021 - 847.

 Processo n.º 7.127/2021.

OBJETO: "AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COLOSTOMIA PARA 
ATENDIMENTO DE MANDADO JUDICIAL".

  Contratante: "PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA".

  Contratada: "CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA" - VALOR 
TOTAL R$ 1.125,00.

  Fundamento legal: Art. 24, IV da Lei Federal nº 8.666/93.

  Ratificação: Secretário de Administração, em 17 de Setembro de 2021.

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

- PREGÃO ELETRÔNICO 019/2021. 

Processo n.º 32.607/2020.

OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATE-
RIAL DE ENFERMAGEM, DA CLASSE DE FIOS, PARA A SECRETA-
RIA DE SAÚDE". 

  A Prefeitura Municipal de Americana torna público que foi HOMOLOGA-
DO e ADJUDICADO o Pregão Eletrônico n.º 019/2021 para a seguinte 
empresa:

LEADER COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES 
LTDA - ITEM 01 R$ 3,57, ITEM 02 R$ 3,57, ITEM 03 R$ 3,57, ITEM 08 
R$ 1,36, ITEM 09 R$ 1,36, ITEM 10 R$ 1,36, ITEM 11 R$ 1,36, ITEM 12 
R$ 1,61, ITEM 13 R$ 1,60.



6 Diário oficial Sábado, 18 de setembro de 2021

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

- PREGÃO ELETRÔNICO 095/2021. 

Processo n.º 4.081/2021.

OBJETO: "FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E NITROGÊ-
NIO LÍQUIDO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NÚCLEO 
DE ESPECIALIDADES, CAPS E PRONTO ANTEDIMENTO DO BAIR-
RO ANTONIO ZANAGA". 

  A Prefeitura Municipal de Americana torna público que foi HOMOLOGA-
DO e ADJUDICADO o Pregão Eletrônico n.º 095/2021 para a seguinte 
empresa:

ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S EIRELI EPP - ITEM 01 R$ 
260,00, ITEM 03 R$ 31,00, ITEM 04 R$ 260,00, ITEM 06 R$ 31,00.

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

- PREGÃO ELETRÔNICO 113/2021. 

Processo n.º 5.339/2021.

OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICA-
MENTOS PARA ATENDIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS". 

  A Prefeitura Municipal de Americana torna público que foi HOMOLO-
GADO e ADJUDICADO o Pregão Eletrônico n.º 113/2021 para as se-
guintes empresas:

R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ITEM 01 
R$ 2,80, ITEM 02 R$ 0,185, ITEM 03 R$ 0,36, ITEM 07 R$ 1,20, ITEM 08 
R$ 0,75, ITEM 10 R$ 0,45, ITEM 12 R$ 0,50, ITEM 23 R$ 1,00. FUTURA 
COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSP. LTDA - ITEM 04 R$ 
1,44, ITEM 05 R$ 3,153, ITEM 06 R$ 3,153, ITEM 22 R$ 0,20, ITEM 
24 R$ 5,161. CM HOSPITALAR S.A. - ITEM 11 R$ 780,00. INTERLAB 
FARMACÊUTICA LTDA - ITEM 13 R$ 0,86, ITEM 14 R$ 2,19, ITEM 15 
R$ 5,85, ITEM 16 R$ 6,15, ITEM 20 R$ 1,73, ITEM 25 R$ 3,57, ITEM 27 
R$ 5,62. KADFAR MEDICAMENTOS EIRELI - ITEM 28 R$ 3,00, ITEM 
30 R$ 0,47, ITEM 31 R$ 2,85, ITEM 34 R$ 1,77, ITEM 35 R$ 1,12, ITEM 
37 R$ 0,68, ITEM 39 R$ 0,55, ITEM 49 R$ 0,68, ITEM 50 R$ 1,10.
  Eu, Tássia Helena Modenesi Tavares, matrícula 14.676, conferi o pre-
sente. Eu, Fabio Beretta Rossi, Secretário de Administração, autorizei a 
publicação oficial. 

Americana, 17 de Setembro de 2021.

 

EDITAL DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

A Prefeitura Municipal de Americana-Secretaria de Administração torna 
público que foram rescindidos e/ou extintos os contratos de trabalho dos 
servidores abaixo relacionados:

  CRISTIANE DAS GRACAS RODRIGUES BEZERRA, Professor de 
Creche Substituto, Secretaria de Educação, Rescisão em 14/09/2021; 
SANDOVAL DE CASTRO DOURADO, Médico Plantonista Clínico Geral 
do PS, Secretaria de Saúde, Rescisão em 14/09/2021.

  Eu, ELLEN MARIANE DE BARROS PAGANI, matrícula nº 15418, ela-
borei o presente edital. Eu, FABIO BERETTA ROSSI, Secretário Munici-
pal de Administração, autorizei a publicação oficial. 
  
Americana, 17 de setembro de 2021.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO Nº 001/2019

Convocação de PEB 1 - EDUCAÇÃO INFANTIL

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 20/09/2021 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 En-
sino da Secretaria Municipal de Educação, em caráter temporário, nos 
termos do edital do Processo Seletivo Público Simplificado nº 001/2019 
através do protocolo nº 62.026/2018, seguindo rigorosamente 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 - EDUCAÇÃO INFANTIL con-
vocados a comparecer dia 20/09/2021 às 08h00.
96º - VALDIRENE FÁTIMA O. BITENCOURT (Reserva)
97º - FERNANDA PAULA DE SOUZA MOREIRA (Reserva)
98º - ELIANE ALBERTON SGARBI (Reserva)
99º - JUSCILENE DA SILVA SANTANA (Reserva)
100º - ELAINE RODRIGUES R. S. DOS SANTOS (Reserva)
101º - ANA PAULA DE SOUZA (Reserva)
102º - ANA RENATA FERREIRA LEITE NAZATTO (Reserva)
103º - KARIN RENATA ZANCHETTA ROSADA (Reserva)
104º - ALESSANDRA DE FARIA (Reserva)
105º - ELENICE GIMENES BAPTISTA (Reserva)
106º - SIMONE CRISTINA BELLAN RODRIGUES (Reserva)
107º - JAQUELINE VIEIRA VINDIMIATTI (Reserva)
108º - MARIA ALEXSANDRA ALVES PEREIRA (Reserva)
109º - VALÉRIA BELCHIOR MARTINS SBORCHIA (Reserva)
110º - MARISA GARCIA RIBEIRO DE SOUZA (Reserva)
111º - ALESSANDRA AP. RODRIGUES DA SILVA (Reserva)
112º - VALDINEA DE SOUZA NOGAROTO (Reserva)
113º - KÁTIA DOS SANTOS SEGUNDO (Reserva)
114º - LIGIA DA SILVEIRA PRIETO RODRIGUES (Reserva)
115º - ANA CAROLINE TAVARES DA SILVA (Reserva)
116º - SOLANGE JOSÉ VAROTTO NASCIMENTO (Reserva)
117º - MARIELE DAIANA DE ARAUJO FRANÇA (Reserva)
118º - ALINE DAVANZO JUSTO FREIRE (Reserva)
119º - DENISE PEREIRA (Reserva)
120º - PATRÍCIA DIAS GONÇALVES (Reserva)
121º - MARIVÂNIA M.ERNANDES ROBLES C.DE S. (Reserva)

3. Classificados convocados para PROFESSOR DE CRECHE - EDU-
CAÇÃO INFANTIL convocados a comparecer dia 20/09/2021 às 10h00.
95º - IVONETE APARECIDA SIQUEIRA ALVES (Vaga)
96º - SILVANA REGINA MINETTI (Vaga)
97º - ELAINE APARECIDA BARBOSA PERUCHI (Reserva)
98º - MARIA FILOMENA RAMOS FERREIRA (Reserva)
99º - MARIA ONEIDE BORGES DOS SANTOS (Reserva)
100º - VANUSA DUARTE CALAZANS (Reserva)
101º - ROSELI APARECIDA CIRIGUSSI (Reserva)
102º - APARECIDA MARTINS BUENO DE SOUSA (Reserva)
103º - SILVANA MARCIA DE LIMA MACIEL (Reserva)
104º - MARIA DELOURDES OLIVEIRA DA SILVA (Reserva)

4. Os convocados deverão apresentar os seguintes documentos no dia 
da convocação:
4.1. 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);
4.2. Comprovante de escolaridade e especialidade, se necessário para o 
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cargo (ORIGINAL e CÓPIA do diploma ou do certificado escolar);
4.3. Carteira de Trabalho e Previdência Social "CTPS" (ORIGINAL e CÓ-
PIA DA PÁGINA DE DADOS PESSOAIS E FOTO E DOS CONTRATOS 
DE TRABALHO);
4.4. Comprovante de inscrição no PIS ou PASEP (ORIGINAL e CÓPIA);
4.5. Cédula de Identidade "RG" (ORIGINAL e CÓPIA);
4.6. Carteira do Conselho Regional de Classe (CREF, etc.), quando apli-
cável ORIGINAL e CÓPIA);
4.7. 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);
4.8. Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda 
"CPF" (ORIGINAL e CÓPIA);
4.9. Certidão de nascimento ou casamento, conforme estado civil atual. 
(ORIGINAL e CÓPIA);
4.10. Certidão de nascimento de filho(s) menor(es) de 14 (quatorze) 
anos de idade e CPF (ORIGINAL e CÓPIA);
4.11. Cartão de vacinação de filho(s) menor(es) de 11 (onze) anos de 
idade (ORIGINAL e CÓPIA);
4.12. Certificado de Reservista, alistamento militar ou dispensa de in-
corporação, quando o convocado for do sexo masculino (ORIGINAL e 
CÓPIA);
4.13. Uma foto 3x4 (extraída há menos de um ano);
4.14. Comprovante de endereço (conta de luz, água ou telefone) conten-
do o CEP da rua (ORIGINAL e CÓPIA);
4.15. Número da conta do Banco Santander (Conta Corrente), caso te-
nha;
4.16. Se aposentado, apresentar cópia do benefício e especificar o Ins-
tituto;
4.17. 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;
4.18. Atestado de antecedentes criminais (www.ssp.sp.gov.br).

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

Americana, 15 de setembro de 2021

VINICIUS GHIZINI
Secretário de Educação

 

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E 
ESGOTO

 

EDITAL DE JULGAMENTO DE RECURSO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/21
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.428/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada para realização de 
leituras em hidrômetros com impressão e entrega simultânea de con-
tas e comunicados, conforme especificações constantes no Termo de 
Referência.
OBS: Levamos ao conhecimento dos interessados que o Sr. Diretor de 
Unidade Executiva INDEFERIU o recurso administrativo interposto pela 
empresa "QUALIÁGUA SERVIÇOS EM HIDROMETROS LTDA", nos 
termos constantes do processo administrativo.

Americana, 17 de setembro de 2021

MARCOS EDUARDO MORELLI
DIRETOR DE UNIDADE EXECUTIVA

 

PORTARIA Nº 1125, DE 16 DE SETEMBRO DE 2021.

"Que autoriza servidor a dirigir veículos do DAE".

MARCOS EDUARDO MORELLI, DIRETOR DE UNIDADE EXECUTIVA 
do Departamento de Água e Esgoto, no uso de suas atribuições legais, 

  RESOLVE:

  Art. 1º Autorizar o Sr. MARCIO APARECIDO MOREIRA NORA, ma-
trícula nº 1747, a dirigir veículos oficiais pertencentes à frota do DAE, 
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 Habilita-
ção (CNH) e da Carteira de Identidade (RG). 

  Art. 3º A presente autorização não exime o servidor das responsabili-
dades inerentes à condução de veículos oficiais, nem os resguarda de 
eventuais ações regressivas em caso de danos causados por suas cul-
pas 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 regis-
trada diariamente pelo Serviço de Controle de Frota Do Departamento 
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 re-
colhimento dos respectivos valores e desconte dos mesmos por ocasião 
de seu salário mensal.

  Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.

Publicada no quadro de editais, na mesma data.

Americana, 16 de setembro de 2021

MARCOS EDUARDO MORELLI
DIRETOR DE UNIDADE EXECUTIVA

 

PORTARIA Nº 1126, DE 16 DE SETEMBRO DE 2021.

"Que substitui membro na Comissão de Sindicância constituída pela 
Portaria nº 1.120, de 23 de agosto de 2021."

O Diretor de Unidade Executiva do Departamento de Água e Esgoto de 
Americana, no uso das atribuições que lhe são conferidas no art. 183 e 
183 §2º da Lei Municipal nº 5.110, de 23 de novembro de 2010 e; Con-
siderando a Portaria nº 998, de 25 de outubro de 2019, alterada pela 
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Portaria nº 1.120, de 23 de agosto de 2021; Considerando o que consta 
no processo administrativo DAE nº 7269/2021; 

RESOLVE: 

Art. 1º Substituir a servidora, Sra. Eloisa Feltrin pela Sra. Silmara Fava-
relli Línea na composição da Comissão Permanente de Sindicância e 
Processos Disciplinares, constituída pela Portaria nº 998, de 25 de ou-
tubro de 2019, alterada pela Portaria nº 1120, de 23 de agosto de 2021. 

Art. 2º Definir que, doravante, a referida Comissão passará a ter a se-
guinte composição: - Elizete do Carmo Afondo Tardelli - Presidente - 
Ademir Devechi Pacheco - Marcos Benedito da Costa - Amir Porphirio 
dos Santos - Silmara Favarelli Línea 

Art. 3º Estabelecer que esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, revogadas as disposições em contrário.

Publicada na mesma data no quadro de editais.

Americana, 16 de setembro de 2021

MARCOS EDUARDO MORELLI
DIRETOR DE UNIDADE EXECUTIVA

 

PORTARIA Nº 1127, DE 16 DE SETEMBRO DE 2021.
"Nomear a Comissão Permanente de Sindicância e Processos Disci-

plinares para dirimir e apurar os fatos narrados nos autos administra-
tivos, mediante abertura de Processo Administrativo Disciplinar."

 O Diretor de Unidade Executiva do Departamento de Água e Esgoto de 
Americana, no uso das atribuições que lhe são conferidas no art. 183 e 
183 §2º da Lei Municipal nº 5.110, de 23 de novembro de 2010 e; 

 Considerando a Portaria nº 998, de 25 de outubro de 2019, alteradas 
pelas Portarias nº 1.120 de 23 de agosto de 2021 e 1126, de 16 de se-
tembro de 2021; 

 Considerando o que consta no memorando nº 5.900/2021 - 1doc, assim 
como no protocolo nº 9721/2021 - DAE ; 

RESOLVE: 

Art. 1º Nomear a Comissão Permanente de Sindicância e Processos Dis-
ciplinares, composta pelos membros, Elizete do Carmo Afonso Tardelli, 
Ademir Devechi Pacheco, Marcos Benedito da Costa, Amir Porphirio dos 
Santos e Silmara Favarelli Línea para, sob a presidência da primeira, 
dirimir e apurar, no prazo de 30 dias prorrogáveis nos termos e limites da 
lei, os fatos de que tratam o processo nº 5900/2021 - 1 DOC e protocolo 
físico nº 9721/2021, mediante abertura de Processo Administrativo Dis-
ciplinar, bem como eventuais fatos conexos que emergirem no decorrer 
dos trabalhos.

 Art. 2º Revogar a Portaria nº 1.123, de 09 de Setembro de 2021.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Publicada no quadro de editais, na mesma data.

Americana, 16 de setembro de 2021

MARCOS EDUARDO MORELLI
DIRETOR DE UNIDADE EXECUTIVA

 

EDITAL DE EXTRATO CONTRATUAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/21
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.349/2021
OBJETO: : Aquisição de Conjunto Motobomba Centrífuga Horizontal 
com motor de 350 cv para substituição na ETA , conforme quantidades e 
especificações constantes no Termo de Referência.
CONTRATO: 46/21
CONTRATANTE: Departamento de Água e Esgoto
CONTRATADA: IMBIL SERVICE EIRELI
VALOR DO CONTRATO: R$ 141.000,00
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (doze ) meses
DATA DA ASSINATURA: 09/09/2021

Americana, 17 de setembro de 2021

MARCOS EDUARDO MORELLI
DIRETOR DE UNIDADE EXECUTIVA

GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA 
(GAMA)

 

GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA

EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO nº 6.370/2021
Dispensa de Licitação
  Fundamento: Art 24 Inciso II L.F. 8666/93
  Contrato nº 007/2021 
  Contratado: USIOS SISTEMAS E COMUNICAÇÃO LTDA
Objeto Prestação de Serviços especializados em página eletrônica em 
sítio da rede mundial de computadores para desenvolvimento, hospeda-
gem e manutenção em website institucional personalizado para a GAMA 
- Valor: R$ 8.900,00 - Vigência: 12 meses - Assinatura: 14/09/2021

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
O Diretor Comandante da Guarda Municipal de Americana, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei, Ratifica por Dispensa de Lici-
tação o Objeto do Processo nº 6.370/2021para a empresa USIOS SIS-
TEMAS E COMUNICAÇÃO LTDA, com base no Art. 24 Inciso II da Lei 
.666/93 em 14/09/2021
  
Americana, 16 de setembro de 2021

MARCO AURÉLIO DA SILVA
DIRETOR-COMANDANTE


