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UniDaDe De Direitos HUmanos

RESOLUÇÃO COMID  Nº 02, DE 08 DE MAIO DE 2020

"Dispõe sobre a Criação do plano de supervisão e acompanhamento 
através de formulário eletrônico às ILPIs do Município de Americana, 

durante a pandemia do novo Coronavírus (covid-19)."

O Conselho Municipal dos Direitos do Idoso de Americana (COMID), no 
uso de suas atribuições previstas pela Lei Federal nº. 10.741 de 1º de 
outubro de 2003 - Estatuto do idoso, e pela Lei Municipal nº 3.276, de 
05 de março de 1999, reestruturada pela Lei Municipal nº 5.970, de 10 
de outubro de 2016.

Considerando a pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) declara-
da pela Organização Mundial de Saúde (OMS), bem como os Decre-
tos do município de Americana nº 12.409/2020, nº 12.412/2020 e nº 
12.413/2020 que decreta Estado de Atenção no município e estabelece 
medidas a serem adotadas. 

Considerando a Lei nº 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância interna-
cional decorrente do Coronavírus responsável pelo surto de 2019, esta-
beleceu figuras como a quarentena e o distanciamento social. 

Considerando o Decreto Municipal de Americana nº 12.416/2020 que 
declara estado de calamidade no Município de Americana e define ou-
tras medidas para o enfrentamento da pandemia decorrente do Corona-
vírus COVID-19. 

Considerando a Resolução da Secretaria de Desenvolvimento Social do 
Governo do Estado de São Paulo (SEDS-SP) nº 7, de 17 de março de 
2020 que estabelece os procedimentos a serem adotados na prevenção 
de contágio pelo Coronavírus (COVID-19) considerando a pandemia do 
novo Coronavírus (COVID-19). 

Considerando a Lei n. LEI Nº 3.573/2001, que dispõe sobre a Política 
Municipal do Idoso, que tem por finalidade a promoção e a garantia do 
pleno exercício da cidadania aos idosos com mais de sessenta anos, em 
sintonia com a Política Nacional do Idoso e a Política Estadual do Idoso. 

Considerando o relatório técnico proposto pela Frente Nacional de Forta-
lecimento às Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) que 
visa, assim, subsidiar a Comissão de Defesa dos Direitos do Idoso 
da Câmara Federal no enfrentamento emergencial da pandemia da 
Covid-19, com ênfase para as instituições de acolhimento. 
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RESOLVE AD REFERENDUM DO COLEGIADO:
Art. 1º Criar o plano de supervisão, acompanhamento e identifica-
ção de ILPI'S - Instituições de Longa Permanência de Pessoas Ido-
sas do município de Americana/SP, por meio de formulário eletrôni-
co, durante o período da pandemia do novo Coronavírus (covid-19) 
e dá outras providências.

Parágrafo único. São consideradas ILPI's, para fins desta resolução, to-
das as entidades governamentais ou não governamentais, com ou sem 
fins lucrativos, de caráter residencial, destinadas a domicílio coletivo de 
pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, com ou sem supor-
te familiar, em condição de liberdade, dignidade e cidadania, conforme 
explicitado na RDC nº. 283/2005 (Resolução da Diretoria Colegiada) - 
ANVISA.

Art. 2º - O formulário eletrônico está disponível no link a seguir, http://
twixar.me/r2qT e deverá ser preenchido na forma eletrônica toda segun-
da-feira, a partir da publicação dessa resolução, até a nova reavaliação 
deste Conselho.

Art.3º - As informações apresentadas pelas ILPI's, serão organizadas por 
este conselho e encaminhadas para a Secretaria Municipal de Saúde, 
Unidade de Vigilância Epidemiológica e Ministério Público, a fim de que 
esses órgãos avaliem as informações e verifiquem se os procedimentos 
adotados para prevenção da Covid-19 em cada uma dessas instituições, 
atendem a NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 05/2020. 

Art 4º - Independentemente do preenchimento do formulário, o Conselho 
informa que todas as ILPIs, devem seguir as Resoluções/Notas Técni-
cas/Legislações pertinentes dos Órgãos de Saúde, notificando a eles 
imediatamente quaisquer suspeitas da doença, obedecendo assim os 
protocolos propostos. 

Art 5º - Fica estabelecido que as ILPI's deverão encaminhar até o dia 
14 de maio de 2020 por meio do protocolo eletrônico da Prefeitura Mu-
nicipal de Americana, através do link http://twixar.me/qkqT ou através 
da página da prefeitura www.americana.sp.gov.br no banner "Central de 
Atendimento Digital" a relação atualizada dos residentes contendo as 
seguintes informações:

a) Nome Completo do residente
b) CPF do residente
c) Data de Nascimento 
d) Contato telefônico pessoal do residente (se houver)
e) Nome Completo do familiar ou responsável
f) Endereço do familiar ou responsável
g) Contato telefônico do familiar ou responsável

Art. 6º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Americana, 08 de maio de 2020.

MIRIAN CRISTINA CARDOSO SPODRIS
Presidente
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
SOCIAL DOS SERVIDORES 

MUNICIPAIS DE AMERICANA
 

PORTARIA AMERIPREV Nº 002, DE 08 DE MAIO DE 2020

Sara Cristiane Pinto, Superintendente do Instituto de Previdência So-
cial dos Servidores Municipais de Americana - AMERIPREV, designado 
pela Portaria nº 9.693 de 03 de junho de 2.019, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por lei em especial pela Lei Municipal nº 5.111, 
de 23 de novembro de 2010, que criou o Regime Próprio de Previdência 
Social - RPPS do Município e o Instituto de Previdência Social dos Ser-
vidores Municipais de Americana - AMERIPREV,

RESOLVE:

I- Nomear a funcionária Roseane Martins Madureira Ferreira, Assessora 
Especial, para exercer, em substituição, o cargo de Diretor Financeiro 
do Ameriprev, percebendo os vencimentos do cargo em substituição, no 
período de férias do titular.

II - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
Americana, 08 de maio de 2020

SARA CRISTIANE PINTO
SUPERINTENDENTE 

VIVIAN CRISTINA LAFOLGA RUIZ
Diretora Administrativa

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE 
AMERICANA

 
AVISO DE REDESIGNAÇÃO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 06/2020 (Proc. Adm. nº 000.270/2020).
Objeto: Fornecimento de Órtese e Prótese.
Entrega da documentação, das propostas e início do credenciamento 
dos interessados às 09h00 do dia 27 de maio (quarta-feira) de 2020, no 
auditório da FUSAME, na Avenida da Saúde, nº 415, Jd. Nossa Senhora 
de Fátima, Americana/SP - entrada da Administração/Diretoria. O Edital 
poderá ser adquirido gratuitamente no site da FUSAME (www.fusame.
com.br). Demais informações pelo telefone (19) 3471-6750 - Ramal 301.

Americana, 08 de maio de 2020

SIDNEI DE ANDRADE
Pregoeiro da FUSAME
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