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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 

LICITAÇÕES

EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

-  DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 046/2021 - 503.

 Processo n.º 1.604/2021.

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA 
ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA".

  Contratante: "PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA".

  Contratada: "SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 
COMERCIAL" - VALOR TOTAL R$ 150.020,00.

  Prazo de Execução: 12 meses.

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

  Ratificação: Secretário de Administração, em 07 de Julho de 2021.
  
Eu, Luciane Carloni, matrícula 11.215, conferi o presente. Eu, Fabio Be-
retta Rossi, Secretário de Administração, autorizei a publicação oficial. 

Americana, 08 de Julho de 2021.

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

 

DECRETO Nº 12.729, DE 7 DE JULHO DE 2021.

  "Dispõe sobre a composição do Conselho Fiscal do Fundo Municipal de 
Trânsito, e dá outras providências."

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

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

  Considerando o que consta do processo administrativo digital PMA nº 
7.206/2021,

  D E C R E T A :

  Art. 1º O Conselho Fiscal do Fundo Municipal de Trânsito, instituído 
pela Lei n° 3.564, de 19 de julho de 2001, passa a ser composto pelos 
seguintes membros:

  I - representante da Secretaria de Fazenda:

  - Luciana Severina dos Santos;

  II - representante da Secretaria de Negócios Jurídicos:

  - José Francisco Montezelo;

  III - representante da Associação Comercial e Industrial de Americana:

  - Veridiano Bispo dos Santos;

  IV - representante da Associação dos Contabilistas de Americana:

  - Geraldo Luis Bueno;

  V - representante da população, indicado pelo Prefeito Municipal:

  - Guilherme Justino Vital

  Art. 2° Ficam revogados os Decretos n° 11.407, de 16 de junho de 2016, 
e n° 12.357, de 11 de novembro de 2019.

  Art.3° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 7 de julho de 2021.

  
 

DECRETO Nº 12.733, DE 8 DE JULHO DE 2021.

  "Dispõe sobre a composição do Conselho Municipal de Assistência So-
cial, 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 n° 6.422, de 21 de maio de 2020;

  Considerando o que consta do memorando digital PMA nº 4.792/2021,

  D E C R E T A :

  Art. 1º O Conselho Municipal de Assistência Social, instituído pela Lei 
n° 6.422, de 21 de maio de 2020, passa a ser composto pelos seguintes 
membros:

  I - representantes do Poder Público Municipal:

  a) Órgão Gestor da Política Púbica Municipal de Assistência Social:

  1. Proteção Social Básica:
  Titular: Patrícia Do Val Pelisson Mansette;
  Suplente: Maricele Ernandes Robles Leoncine;

  2. Proteção Social Especial:
  Titular: Kátia Regiane Mira Silva;
  Suplente: Priscila Bufarah Da Costa;

  3. Gestão do Sistema Único de Assistência Social - SUAS:
  Titular: Mariana Leite Zimermann Araújo;
  Suplente: Telma Oliveira Machado Borim;

  4. Unidade de Direitos Humanos:
  Titular: Alcimara Silva Batalhão;
  Suplente: Odilamar Lopes Mioto;

  b) Secretaria de Saúde:
  Titular: Euza Janaina Costa de Carvalho;
  Suplente: Cláudia Borges De Oliveira Cappelletti;

  c) Secretaria de Educação:
  Titular: Denise Pereira;
  Suplente: Ághata Christie Cabral Gimenes;

  d) Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano:
  Titular: Creusadir Tereza Selmini;
  Suplente: Marlene Gerardini Zanetti;

  e) Secretaria de Fazenda:
  Titular: Janice Fernandes Pereira Costa Barbosa;
  Suplente: Camila Helena Fahl Kitzberger;

  II - representantes da sociedade civil:

  a) cidadãos ou organizações de cidadãos da assistência social:
  Titular: Cinthia Raquel Sant Ana;
  Titular: Rutineia Sanches Limeira;
  Titular: vago
  Suplente: vago;
  Suplente: vago;
  Suplente: vago;

  b) organizações de trabalhadores da assistência social:
  Titular: Cláudia Akiko Ferreira;
  Titular: vago;
  Titular: vago;
  Suplente: vago;
  Suplente: vago;
  Suplente: vago;

  c) organizações da sociedade civil vinculadas ao SUAS com inscrição 
no CMAS:
  Titular: AAMA - Associação Americanense de Acolhimento: Carla Aman-
da dos Santos Trindade;
  Titular: CPC - Centro de Promoção à Cidadania da Pessoa com Defici-
ência Visual: Rosimary Favarelli Toledo;
  Titular: SESPA - Serviço Social Presbiteriano de Americana: Eloisa Be-
lezine;
  Suplente: Diaconia São Judas Tadeu: Cristiane Rodrigues Bugari da 
Silva;
  Suplente: APAM - Associação de Promoção e Assistência de America-
na: Luiz Carlos Claret Rosa;

Publicado na mesma data na 
Secretaria de Administração

FABIO BERETTA ROSSI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO 

FRANCISCO ANTONIO 
SARDELLI 

PREFEITO MUNICIPAL

DIEGO DE BARROS GUIDOLIN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

NEGÓCIOS JURÍDICOS
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  Suplente: Casa de Dom Bosco: Isabela Albuquerque Cruz.

  Art. 2° Os membros exercerão o mandato pelo período de 2 (dois) 
anos, iniciando-se em 26 de junho de 2021, sendo permitida uma única 
recondução.

  Art. 3° O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS elegerá, 
dentre seus membros, presidência ampliada, composta por Presidente, 
Vice-Presidente e Coordenadores das Comissões Temáticas
  Parágrafo único. Os componentes da Presidência Ampliada exercerão 
mandato por 1 (um) ano, permitida uma única recondução, por igual pe-
ríodo.

  Art. 4º Os serviços serão prestados a título gratuito e considerados de 
relevância para o Município.

  Art. 5° Ficam revogados:

  I - o Decreto n° 12.273, de 25 de junho de 2019;
  II - o Decreto n°12.329, de 19 de setembro de 2019;
  III - o Decreto n° 12.359, de 12 de novembro de 2019;
  IV - o Decreto n° 12.432, de 16 de abril de 2020;
  V - o Decreto n° 12.714, de 23 de junho de 2021;
  VI - o Decreto n° 12.715, de 23 de junho de 2021;
  VII - o Decreto n° 12.716, de 23 de junho de 2021;
  VIII - o Decreto n° 12.717, de 23 de junho de 2021;
  IX - o Decreto n° 12.718, de 23 de junho de 2021.

  Art. 6° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 8 de julho de 2021.

   Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.

FRANCISCO ANTONIO SARDELLI
PREFEITO MUNICIPAL

FABIO BERETTA ROSSI 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Publicado na mesma data na 
Secretaria de Administração

FABIO BERETTA ROSSI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO 

FRANCISCO ANTONIO 
SARDELLI 

PREFEITO MUNICIPAL

DIEGO DE BARROS GUIDOLIN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

NEGÓCIOS JURÍDICOS

 

PORTARIA Nº 10.431, DE 7 DE JULHO DE 2021.

  "Autoriza os procuradores jurídicos municipais que especifica a repre-
sentar a Guarda Municipal de Americana."

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

  Considerando a decisão judicial proferida nos autos da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade n° 2269105-85.2019.8.26.0000;
  Considerando as restrições estabelecidas pelo art. 8º da Lei Comple-
mentar n° 173, de 27 de maio de 2020;
  Considerando, ainda, a necessidade de garantir a defesa dos interes-
ses da autarquia municipal, para que seja evitado dano ao erário;
  Considerando o que consta do procedimento administrativo digital PMA 
nº 6.956/2021,

  R E S O L V E :

  I - Ficam os procuradores jurídicos municipais, relacionados no Anexo 
I desta Portaria, autorizados a representar a Guarda Municipal de Ame-
ricana em juízo, ativa e passivamente, nos termos do disposto no art. 75 
da Lei Federal n° 13.105, de 16 de março de 2015, bem como perante 
os órgãos de fiscalização e controle.

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

  III - Esta portaria entre em vigor na data de sua publicação.

  IV - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 
10.267, de 21 de janeiro de 2021.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 7 de julho de 2021.

   Publicado na mesma data na Secretaria de Administração. 
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PORTARIA Nº 10.431, DE 7 DE JULHO DE 2021. 

 
                  ANEXO I    
 

Matrícula Nome Cargo efetivo 
7.643 RENATO GUMIER HORSCHUTZ PROCURADOR JURÍDICO 
8.104 SYLVIA HELENA PERES PROCURADOR JURÍDICO 
8.616 ANGÉLICA DE NARDO PANZAN PROCURADOR JURÍDICO 
10.593 KARINA RODRIGUES OLIVATTO PROCURADOR JURÍDICO 
13.535 CAROLINE MARTINS REIS PROCURADOR JURÍDICO 
13.829 ANDERSON WERNECK EYER PROCURADOR JURÍDICO 
13.830 DAVID FRITZSONS BONIN PROCURADOR JURÍDICO 

14.264 FERNANDA CRISTINA NOVELI 
ANTUNES PROCURADOR JURÍDICO 

14.280 ENZO HIROSE JURGENSEN PROCURADOR JURÍDICO 
15.080 RENATA LUCARELLI KAPPKE PROCURADOR JURÍDICO 
15.081 PATRÍCIA MARA GERONUTTI PROCURADOR JURÍDICO 

15.082 ANA FLÁVIA IFANGER AMBIEL 
DE CASTRO PROCURADOR JURÍDICO 

15.086 FRANCISCO DE ASSIS ROSSI 
HADDAD PROCURADOR JURÍDICO 

15.087 ANGÉLICA LORENCETTI RAMOS 
CICCONE PROCURADOR JURÍDICO 

15.088 LETÍCIA ANTONELLI LEHOCZKI PROCURADOR JURÍDICO 

15.239 PATRÍCIA HELENA BOTTEON DA 
SILVA PROCURADOR JURÍDICO 

15.556 PATRÍCIA CRISTINA PIGATTO PROCURADOR JURÍDICO 
915.165 EDUARDO MOREIRA MONGELLI PROCURADOR JURÍDICO 

Prefeitura Municipal de Americana, aos 7 de julho 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 
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PORTARIA Nº 10.432, DE 7 DE JULHO DE 2021.

  "Nomeia ouvidor da Guarda Municipal de Americana - GAMA, e dá 
outras providências."

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

  Considerando o disposto no Decreto n° 7.838, de 26 de novembro de 
2008, alterado pelo Decreto n° 12.692, de 12 de maio de 2021;

  Considerando o que consta do processo administrativo digital PMA n° 
5.133/2021,

  R E S O L V E :

  I - Nomear o servidor Maurício Marzocchi, matrícula n° 17.000, para 
exercer as funções de ouvidor da Guarda Municipal de Americana - 
GAMA, nos termos do art. 1º do Decreto n° 7.838, de 26 de novembro 
de 2008, com alteração dada pelo Decreto n° 12.692, de 12 de maio de 
2021.

  II - Revogar a Portaria n° 10.022, de 14 de maio de 2020.

  III - Estabelecer que esta Portaria entre em vigor na data de sua publi-
cação.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 7 de julho de 2021.

   Publicado na mesma data na Secretaria de Administração. 

FRANCISCO ANTONIO SARDELLI
PREFEITO MUNICIPAL

FABIO BERETTA ROSSI 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

 

PORTARIA Nº 10.429, DE 6 DE JULHO DE 2021.

  "Que revoga e designa em confiança servidoras públicas municipais 
concursadas."

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

  R E S O L V E :

  I - Revogar, a designação em confiança da servidora SILVIA REGINA 
DE ALMEIDA, matrícula 15098, de ENCARREGADO DE SERVIÇOS I, 
retornando ao seu cargo de origem, a partir de 6 de julho de 2021.

  II - Designar em confiança, a servidora pública municipal concursada 
MARICELE ERNANDES ROBLES LEONCINE, matrícula 16298, no car-
go de ENCARREGADO DE SERVIÇOS I, em substituição, a partir de 6 
de julho de 2021.

  III - Estabelecer que esta portaria entre em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 6 de julho de 2021.

   Publicado na mesma data na Secretaria de Administração. 

FRANCISCO ANTONIO SARDELLI
PREFEITO MUNICIPAL

FABIO BERETTA ROSSI 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

 

LEI Nº 6.524, DE 7 DE JULHO DE 2021.

  Autor do Projeto de Lei C. M. nº 26/2021 - Poder Executivo - Francisco 
Antonio Sardelli. 

  "Altera a Lei nº 6.295, de 22 de abril de 2019, que "Dispõe sobre a 
regulamentação do comércio de alimentos nas ruas e áreas públicas em 
veículos e similares (Food Truck), e dá outras providências."."

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 A Lei nº 6.295, de 22 de abril de 2019, passa a vigorar com as 
seguintes alterações:

  "Art. 2º O exercício das atividades de que trata esta Lei dependerá de 
prévia autorização do Poder Executivo, mediante pareceres favoráveis 
dos órgãos técnicos do Município - Unidade de Vigilância Sanitária - UVI-
SA; Unidade de Transportes e Serviços Viários - UTRANSV; Setor de 
Fiscalização de Feiras e Ambulantes, da Secretaria de Obras e Serviços 
Urbanos - SOSU e Guarda Municipal de Americana - GAMA.

  § 1º Compete à SOSU, por meio do setor de fiscalização do SUUF, 
proceder à análise do requerimento inicial e dos documentos a ele acos-
tados, para aferir se atendem ao exigido na legislação, bem como fisca-
lizar o cumprimento das normas pertinentes à instalação e das condi-
ções estabelecidas no decreto de outorga da permissão de uso, apurar 
a ocorrência de infrações e aplicar penalidades.

  § 2º Compete à UTRANSV analisar a viabilidade e autorizar, se o caso, 
a instalação do equipamento em via pública.

  § 3º Compete à GAMA fiscalizar o cumprimento das normas de trânsito 
e da legislação que trata da poluição sonora e perturbação do sossego 
público, bem como dar apoio, quando necessário, à atuação do SUUF.

  § 4º Compete à UVISA analisar se o equipamento a ser utilizado atende 
às condições estabelecidas para a manipulação dos alimentos que o in-
teressado pretende comercializar, bem como fiscalizar o exercício da ati-
vidade no que respeita ao cumprimento das normas higiênico-sanitárias, 
apurar a ocorrência de infrações dessa natureza e aplicar penalidades.

  § 5º A autorização mencionada no caput deste artigo terá validade 
de 2 (dois) anos e a renovação só será deferida mediante pareceres 
favoráveis dos mesmos órgãos responsáveis pela expedição da licença 
original.

  § 6º A não renovação da autorização será justa causa para a imediata 
cessação da atividade e para a revogação do decreto de permissão de 
uso.

  Art. 3º As atividades descritas no art. 1º poderão ser realizadas nas 
áreas públicas devidamente autorizadas, respeitando os locais de es-
tacionamento e a circulação de outros veículos, mantendo a distância 
de no mínimo 50m (cinquenta metros) quando se tratar de locais com 
comércio, sendo de mesmo gênero alimentício. 

  § 1º Não será autorizada a instalação de qualquer veículo ou equipa-
mento destinado à exploração das atividades de que trata esta Lei, em 
frente à testada de imóveis residenciais e comerciais, bem como em 
vagas especiais de estacionamento.

  § 2º A instalação de equipamentos de apoio, como mesas e cadeiras, 
em passeios públicos, deverá respeitar uma faixa destinada à livre cir-
culação de pessoas, com largura mínima de 1,20m (um metro e vinte 
centímetros), podendo tal medida ser aumentada, a critério dos órgãos 
técnicos referidos no artigo 2º desta Lei.

  Art. 4º ......................................................................................................
.............................................:

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

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

  III - produto ou alimento perecível: produto alimentício in natura, se-
mipreparado, industrializado ou preparado pronto para o consumo que, 
pela sua natureza ou composição, necessita de condições especiais de 
temperatura - refrigeração, congelamento ou aquecimento, para sua 
conservação, tais como bebidas e alimentos à base de leite; ovos; car-
nes; aves; pescados; mariscos, entre outros;

  IV - produto ou alimento não perecível: produto alimentício que, pela 
sua natureza ou composição, pode ser mantido em temperatura ambien-
te até o seu consumo, sem necessitar de condições especiais de con-
servação, desde que armazenados adequadamente e respeitadas suas 
características intrínsecas, o tempo de via útil e o prazo de validade.

  Art. 5º O uso de área ou espaço público para a exploração das ati-
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vidades abrangidas por esta Lei, será autorizado mediante a outorga, 
por decreto do chefe do Poder Executivo, de permissão de uso, a título 
precário e oneroso; em caráter pessoal e intransferível.

  § 1º A cassação ou não renovação da licença para a exploração da ativi-
dade dará causa à imediata revogação do decreto de permissão de uso.

  § 2º O decreto de permissão de uso deverá prever a possibilidade de 
suspensão ou alteração temporária do local autorizado, mediante prévio 
aviso ao permissionário, nos casos de realização de serviços, obras ou 
modificações na sinalização viária, sempre que, a critério do Poder Pú-
blico, tais eventos impeçam o regular estacionamento do equipamento 
no local autorizado, bem como quando da realização de eventos de in-
teresse público no local.

  § 3º O uso da área ou espaço público não gera para o permissionário 
qualquer direito de natureza civil ou comercial, devendo ele, em caso de 
encerramento das atividades, comunicar à Administração a data a partir 
da qual deixará de funcionar, requerendo a revogação do decreto de 
permissão de uso.

  § 4º Para fins de cálculo do preço público será considerada a metragem 
quadrada da área ocupada pelo veículo e pelos equipamentos de apoio.

  Art. 6º A Administração poderá, se entender conveniente, definir previa-
mente quais áreas e espaços públicos poderão ser utilizados para a ex-
ploração das atividades abrangidas por esta Lei, em caráter permanente 
e em caráter eventual.

  § 1º Entende-se por utilização em caráter eventual aquela que ocorre 
esporadicamente, para a realização de um único evento.

  § 2º Não se vedará ao interessado a faculdade de indicar para a sua 
atividade local diverso daqueles previamente definidos. Neste caso, a 
Administração procederá à análise de viabilidade do pedido, mediante 
parecer dos órgãos técnicos indicados no artigo 2º.

  Art. 7º ......................................................................................................
.............................................:

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

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

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

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

  V - ...........................................................................................................
............................................;

  VI - adequação do equipamento às normas sanitárias e de segurança 
alimentar, considerando os tipos de alimentos que serão comercializa-
dos - Licença Sanitária expedida pela Unidade de Vigilância Sanitária 
- UVISA;

  VII - certificados de participação no curso de manipulação de alimentos 
ministrado pela UVISA, de todos os funcionários do estabelecimento;

  VIII - croqui do local da instalação, apresentando o leiaute e o dimen-
sionamento da área a ser ocupada, bem como o posicionamento das 
mesas, bancos, cadeiras, toldos retráteis ou fixos, se for o caso;

  IX - laudo de inspeção de GLP, quando necessário;

  X - ART - Anotação de Responsabilidade Técnica ou RRT - Registro de 
Responsabilidade Técnica, emitido por profissional habilitado, referente 
à utilização do gerador de energia, quando necessário.

  Art. 8º ......................................................................................................
.............................................:

  I - apresentar-se, durante o período de comercialização, munido do 
alvará de funcionamento e demais documentos que comprovem a regu-
laridade da sua atividade, bem como dos documentos necessários à sua 
identificação, exigência esta que se estende aos seus auxiliares;

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

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

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

  V - ...........................................................................................................
............................................;

  VI - manter exposto, em lugar visível, o decreto de permissão de uso, 
bem como qualquer outro documento emitido autorizando o exercício da 
atividade;

  VII - manter o equipamento em estado de conservação e higiene ade-
quados, providenciando os consertos que se fizerem necessários;

  VIII - observar a legislação de trânsito, bem como a regulamentação 
estabelecida pela UTRANSV;

  Art. 9º ......................................................................................................
.............................................:

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

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

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

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

  V - ...........................................................................................................
............................................;

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

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

  VIII - fazer alterações no equipamento, sem prévia autorização da 
SOSU - fiscalização do SUUF;

  IX - ceder ou manter o equipamento em poder de terceiros;

  X - depositar qualquer objeto na via pública, em desconformidade com 
o decreto de permissão de uso da área pública;

  XI - utilizar o solo público além dos limites estabelecidos no decreto de 
permissão de uso;

  XII - manter o equipamento e os produtos à venda em desacordo com 
a legislação sanitária aplicável;

  XIII - comercializar medicamentos ou quaisquer outros produtos far-
macêuticos;

  XIV - comercializar mercadorias e produtos não abrangidos na licença 
expedida pelo Poder Público, para o exercício da atividade;

  XV - manipular e comercializar os produtos de forma que o vendedor, o 
manipulador, o consumidor ou qualquer outra pessoa envolvida no pro-
cesso permaneça sobre a faixa destinada ao tráfego de veículos;

  XVI - arrendar, locar ou alienar, a qualquer título, oneroso ou gratuito, 
a licença expedida pelo Poder Público, para o exercício da atividade.

  Seção XI - DAS PENALIDADES

  Art. 10. O descumprimento das obrigações e vedações previstas nos 
artigos 8º e 9º desta Lei sujeitará o infrator às seguintes sanções admi-
nistrativas:

  I - multa, em valor correspondente a 20 (vinte) UFESP - Unidade Fiscal 
do Estado de São Paulo;

  II - apreensão de mercadorias e equipamentos utilizados na atividade;

  III - suspensão da atividade;

  IV - cassação da autorização e revogação do decreto de permissão de 
uso da área pública.

  Parágrafo único. Caberá às autoridades responsáveis pela fiscaliza-
ção, conforme definido nos parágrafos 1º, 3º e 4º do artigo 2º desta Lei, 
proceder à autuação dos infratores aplicando contra eles as penalidades 
cabíveis, de forma progressiva e proporcional à gravidade da infração, 
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observado o seguinte:

  I - a pena de multa poderá ser aplicada mais de 1 (uma) vez contra o 
mesmo infrator, por fatos semelhantes, dobrando de valor se o período 
decorrido entre os eventos for inferior a 12 (doze) meses;

  II - quando a infração envolver a utilização, manuseio ou comercializa-
ção irregular de mercadorias ou produtos a pena de multa será aplicada 
cumulativamente com a de apreensão de mercadorias, equipamentos e 
veículo;

  III - nos casos de comercialização de medicamentos e outras substân-
cias de venda proibida ou controlada, aplicar-se-á, além das penalidades 
previstas no inciso II, a cassação da licença e a revogação do decreto 
de permissão de uso;

  IV - a suspensão da atividade será aplicada contra o permissionário que 
causar dano ao patrimônio público ou de terceiros, enquanto não ocorrer 
à reparação do dano;

  V - as penas de suspensão da atividade e de cassação da licença pode-
rão ser aplicadas, ainda, quando o permissionário descumprir de modo 
reiterado e contumaz as obrigações estabelecidas nesta Lei, no decreto 
de permissão de uso e na legislação sanitária aplicável à atividade, ten-
do sido sancionado anteriormente com as penas de multa e apreensão 
de mercadoria."

  Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revo-
gadas as disposições em contrário.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 7 de julho de 2021.

        
   Ref. Prot. Digital PMA nº 50.355/2021.

FRANCISCO ANTONIO SARDELLI
PREFEITO MUNICIPAL

FABIO BERETTA ROSSI 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

 

LEI Nº 6.525, DE 7 DE JULHO DE 2021.

  Autor do Projeto de Lei C. M. nº 56/2020 - Poder Legislativo - Vereador 
Paulo Eduardo Dias Junior. 

  "Institui o Dia Municipal da Dança no Calendário Oficial do Município de 
Americana, e dá outras providências."

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 instituído o Dia Municipal da Dança no Calendário Oficial de 
eventos do Município de Americana, a ser comemorado anualmente no 
dia 29 (vinte e nove) de maio.

  Art. 2º Fica autorizado o Poder Executivo a adotar medidas de publici-
dade e fomento para a prática da atividade no Município, além de pro-
mover a valorização dos profissionais dessa área, bem como encontros 
comemorativos para difundir a dança no âmbito municipal.

  Art.3º As despesas decorrentes dessa Lei correrão por conta das dota-
ções orçamentárias próprias.

  Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 7 de julho de 2021.

    Ref. Prot. Digital PMA nº 50.362/2021.

FRANCISCO ANTONIO SARDELLI
PREFEITO MUNICIPAL

FABIO BERETTA ROSSI 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIEGO DE BARROS GUIDOLIN
 

LEI Nº 6.526, DE 7 DE JULHO DE 2021.

  Autor do Substitutivo ao Projeto de Lei C. M. nº 16/2021 - Poder Legis-
lativo - Vereador Silvio Dourado da Silva.

  "Autoriza o Poder Executivo a determinar à concessionária do transpor-
te público a disponibilizar um aplicativo para o celular."

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 o Poder Executivo autorizado a determinar que a concessio-
nária do transporte público de Americana disponibilize um aplicativo para 
celular, tanto para o sistema Android como para o IOS, que informem 
os horários, as linhas de ônibus disponíveis e a localização exata, em 
tempo real, dos veículos consultados pelos usuários. 

  Art. 2º Esta Lei entra em vigor em 6 (seis) meses da data de sua publi-
cação oficial, revogando-se as disposições em contrário.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 7 de julho de 2021.

   Ref. Prot. Digital PMA nº 50.358/2021.
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