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Diário oficial

  Cadastro: 02.0003.0139.000

  "Partindo de um ponto segue em reta numa distância de 1,70m (um 
metro e setenta centímetros); daí deflete à direita e segue em reta numa 
distância de 5,00m (cinco metros); deste deflete à direita e segue em 
reta numa distância de 1,70m (um metro e setenta centímetros); daí de-
flete à direita e segue em reta numa distância de 5,00m (cinco metros), 
perfazendo uma área superficial de 8,50m2 (oito metros quadrados e 
cinquenta centímetros quadrados)."

  Parágrafo único. As áreas objeto da permissão de uso outorgadas por 
este decreto deverão ser utilizadas pelo permissionário, exclusivamente, 
para a exploração da atividade de comércio varejista de artigos de pes-
ca, camping, náutica e presentes em geral.

  Art. 2º Pela utilização dos boxes e áreas especificadas no artigo an-
terior, o permissionário pagará à Prefeitura Municipal, na Unidade de 
Gestão Financeira ou na rede bancária, por meio de guias, carnês ou 
boletos com código de barras, a importância mensal de R$ 5.186,40 
(cinco mil e cento e oitenta e seis reais e quarenta centavos), até o dia 
25 subsequente ao de referência.

  § 1º O preço público decorrente da permissão de que trata este decreto 
será:

  I - reajustado de acordo com a legislação municipal vigente;

  II - devido até a data de revogação deste diploma;

  III - destinado ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico.

  § 2º Sem prejuízo da exigibilidade do preço público previsto no caput 
deste artigo, a Prefeitura Municipal poderá lançar eventuais tributos in-
cidentes sobre o imóvel e sobre as atividades ali desenvolvidas, ficando 
o permissionário responsável, também, pelo pagamento das tarifas ou 
taxas de vidas ao DAE - Departamento de Água e Esgoto e à CPFL, 
Companhia Paulista de Força e Luz, decorrentes da utilização de seus 
respectivos serviços.

  Art. 3º Durante a vigência da permissão de uso obriga-se o permissio-
nário a cumprir, sob pena de revogação, as seguintes condições:

  I - expor permanentemente o Alvará de Funcionamento, expedido pela 
Prefeitura Municipal, em local visível do estabelecimento comercial, bem 
como placa com dizeres previstos na Lei n° 3.523, de 12 de janeiro de 
2001, a saber: 

  a) número e data do presente decreto;
  b) nome completo da permissionária;
  c) número da inscrição municipal;
  d) finalidade desta permissão;
  e) reclamações pelo SAC - Serviço de Atendimento ao Cidadão;

  II - manter o bem público em boas condições de segurança, limpeza, 
conservação e uso, livre de lixo, detritos ou entulhos, executando as 
reformas ou construções que se fizerem necessárias, sem que delas 
resulte qualquer direito a indenização ou retenção;
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 

EDITAL DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

A Prefeitura Municipal de Americana-Secretaria de Administração torna 
público que foi rescindido e/ou extinto o contrato de trabalho da servidora 
abaixo relacionada:

  SENIRA APARECIDA MAGALHAES SANTOS, Prof. Educação Básica 
1- E.F. SUBSTITUTO, Secretaria de Educação, Rescisão em 01/03/2021.

  Eu, PATRICIA GOMES ROSA DE OLIVEIRA, matrícula nº 15597, ela-
borei o presente edital. Eu, FABIO BERETTA ROSSI, Secretário Munici-
pal de Administração, autorizei a publicação oficial. 
  Americana, 17 de março de 2021.
 

DECRETO Nº 12.661, DE 17 DE MARÇO DE 2021.

"Que outorga a empresa Jocil Amádio Pesca - ME. a permissão de uso 
das áreas públicas que especifica, e dá outras providências."

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

  Considerando o disposto nos artigos 62, inciso VI, e 82, § 4º, da Lei 
Orgânica do Município de Americana;

  Considerando que o artigo na Lei n° 1.521, de 19 de janeiro de 1977, 
alterada pela Lei n° 2.150, de 18 de maio de 1987;

  Considerando o que consta do processo administrativo PMA nº 
18.341/2019,

  D E C R E T A :

  Art. 1º Fica outorgada a empresa Jocil Amádio Pesca - ME., na quali-
dade de permissionária, inscrita no CNPJ sob n° 08.839.143/0001-01, e 
no Cadastro e Atividades do Município sob n° 74.585, permissão de uso 
das áreas públicas municipais a seguir especificadas:

  I - boxes número 1 (um), número 5 (cinco), número 9 (nove), número 10 
(dez), número 2 (dois) e número 06 (seis), situados na Ala Nova do Mer-
cado Municipal, localizado na Rua Anhanguera nº 55, Centro, totalizando 
uma área de 155,72m2 (cento e cinquenta e cinco metros quadrados e 
setenta e dois centímetros quadrados);

  II - área localizada no Mercado Municipal, situada na Rua Anhanguera, 
Centro, com a seguinte descrição:

  Proprietário: Prefeitura Municipal de Americana

  Local: Mercado Municipal localizado na Rua Anhanguera - Centro - 
Americana - SP
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  III - comunicar imediatamente e por escrito, à Prefeitura Municipal, 
qualquer ocorrência que represente risco à segurança e preservação 
do imóvel;

  IV - atender as exigências dos Poderes Públicos, especialmente quanto 
à prevenção de incêndio;
  V - não ceder, transferir, emprestar, arrendar, locar ou estabelecer par-
ceria, a qualquer título, total ou parcialmente, sobre o objeto da permis-
são de uso, sem a autorização prévia e expressa do poder Executivo;

  VI - não alterar a finalidade da permissão de uso, salvo se houver prévia 
e expressa autorização do Poder Executivo; 

  VII - apresentar à Municipalidade, quando exigido, os comprovantes 
de pagamento dos preços púbicos decorrentes da permissão de uso, 
bem como, quando for o caso, das tarifas de água, esgoto e de energia 
elétrica;

  VIII - pagar pontualmente o preço público decorrente da permissão, 
podendo, a exclusivo critério do Poder Executivo, ser tolerado atraso 
máximo de 2 (dois) meses consecutivos, caso em que a permissionária 
não poderá valer-se desta tolerância por mais de uma vez a cada ano 
do calendário civil;

  IX - cumprir todas as determinações legais e regulamentares vigentes, 
especialmente no que se refere ao horário autorizado pela Municipali-
dade.

  Art. 4º A presente permissão de uso poderá ser revogada, a qualquer 
tempo, a juízo da Administração, principalmente se o permissionário in-
correr nas infrações previstas na Lei n° 1.521, de 19 de janeiro de 1977, 
alterada pela Lei n° 2.150, de 18 de maio de 1987, que regula o funcio-
namento do Mercado Municipal. 

  Art. 5º Caberá exclusivamente ao permissionário suportar os danos 
pessoais ou patrimoniais decorrentes de caso fortuito ou de força maior, 
bem como decorrentes da ação de terceiros contra as edificações, me-
lhoramentos e demais benfeitorias a serem instaladas no imóvel objeto 
desta permissão.

  Art. 6º Além de obedecer às normas administrativas específicas para 
o logradouro público onde estão localizados os boxes e as áreas objeto 
desta permissão, e de se submeter são poder de polícia de todos os 
órgãos da Prefeitura Municipal, o permissionário será especialmente fis-
calizado pela Unidade de Vigilância Sanitária, cujo Diretor deverá enca-
minhar relatório semestral ao gabinete do prefeito, informando se estão 
sendo cumpridas, fielmente, todas as exigências e obrigações estabele-
cidas no presente decreto e na legislação aplicável, principalmente no 
Código Sanitário.

  Parágrafo único. Constatada a falta de cumprimento, pela permissio-
nária, das obrigações e demais encargos previstos, poderão ser promo-
vidas, de imediato, a revogação da permissão, interdição da atividade, 
apreensão, remoção e descarte de mercadorias, aplicação de multas e 
demais cominações legais.

  Art. 7º A permissão de uso de que trata este decreto é outorgada a título 
precário e por tempo indeterminado, podendo ser revogada a qualquer 
tempo pela Administração Municipal.

  Art. 8º Este decreto entra e vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrários, especialmente os Decretos n° 10.155, de 
7 de junho de 2013, n° 10.166, de 17 de junho de 2013, nº 11.429, de 29 
e junho de 2016 e n° 12.564, de 6 de novembro de 2020.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 17 de março de 2021.

   Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.

FRANCISCO ANTIONIO SARDELLI
PREFEITO MUNICIPAL

FABIO BERRETTA ROSSI 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIEGO DE BARROS GUIDOLIN

DECRETO Nº 12.662, DE 17 DE MARÇO DE 2021.

"Que outorga à empresa CDI Comércio de Produtos Veterinários Ltda. 
a permissão de uso das áreas públicas que especifica, e dá outras pro-

vidências."

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

  Considerando o disposto nos artigos 62, inciso VI, e 82, § 4º, da Lei 
Orgânica do Município de Americana;

  Considerando que o artigo na Lei n° 1.521, de 19 de janeiro de 1977, 
alterada pela Lei n° 2.150, de 18 de maio de 1987;

  Considerando o que consta do processo administrativo PMA nº 
39.124/2018,

  D E C R E T A :

  Art. 1º Fica outorgada a empresa CDI Comércio de Produtos Veteri-
nários Ltda., na qualidade de permissionária, inscrita no CNPJ sob n° 
29.727.556/0001-66, e no Cadastro de Atividades do Município sob n° 
100627, permissão de uso das áreas públicas municipais a seguir es-
pecificadas:

  I - boxes número 20 (vinte), número 24 (vinte e quatro) e número 30 
(trinta), situados na Ala Velha do Mercado Municipal, localizado na Rua 
Anhanguera, nº 55, Centro, totalizando uma área de 37,14m2 (trinta e 
sete metros quadrados e quatorze centímetros quadrados).

  Parágrafo único. As áreas objeto da permissão de uso outorgadas por 
este decreto deverão ser utilizadas pelo permissionário, exclusivamente, 
para a exploração da atividade de comércio varejista de animais vivos, 
de artigos e alimentos para animais de estimação e ouros produtos.

  Art. 2º Pela utilização dos boxes e áreas especificadas no artigo an-
terior, o permissionário pagará à Prefeitura Municipal, na Unidade de 
Gestão Financeira ou na rede bancária, por meio de guias, carnês ou 
boletos com código de barras, a importância mensal de R$953,34 (nove-
centos e cinquenta e três reais e trinta e quatro centavos), até o dia 25 
subsequente ao de referência.

  § 1º O preço público decorrente da permissão de que trata este decreto 
será:

  I - reajustado de acordo com a legislação municipal vigente;

  II - devido até a data de revogação deste diploma;

  III - destinado ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico.

  § 2º Sem prejuízo da exigibilidade do preço público previsto no caput 
deste artigo, a Prefeitura Municipal poderá lançar eventuais tributos in-
cidentes sobre o imóvel e sobre as atividades ali desenvolvidas, ficando 
o permissionário responsável, também, pelo pagamento das tarifas ou 
taxas de vidas ao DAE - Departamento de Água e Esgoto e à CPFL, 
Companhia Paulista de Força e Luz, decorrentes da utilização de seus 
respectivos serviços.

  Art. 3º Durante a vigência da permissão de uso obriga-se o permissio-
nário a cumprir, sob pena de revogação, as seguintes condições:

  I - expor permanentemente o Alvará de Funcionamento, expedido pela 
Prefeitura Municipal, em local visível do estabelecimento comercial, bem 
como placa com dizeres previstos na Lei n° 3.523, de 12 de janeiro de 
2001, a saber: 

  a) número e data do presente decreto;
  b) nome completo da permissionária;
  c) número da inscrição municipal;
  d) finalidade desta permissão;
  e) reclamações pelo SAC - Serviço de Atendimento ao Cidadão;

  II - manter o bem público em boas condições de segurança, limpeza, 

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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conservação e uso, livre de lixo, detritos ou entulhos, executando as 
reformas ou construções que se fizerem necessárias, sem que delas 
resulte qualquer direito a indenização ou retenção;

  III - comunicar imediatamente e por escrito, à Prefeitura Municipal, 
qualquer ocorrência que represente risco à segurança e preservação 
do imóvel;

  IV - atender as exigências dos Poderes Públicos, especialmente quanto 
à prevenção de incêndio;

  V - não ceder, transferir, emprestar, arrendar, locar ou estabelecer par-
ceria, a qualquer título, total ou parcialmente, sobre o objeto da permis-
são de uso, sem a autorização prévia e expressa do poder Executivo;

  VI - não alterar a finalidade da permissão de uso, salvo se houver prévia 
e expressa autorização do Poder Executivo; 

  VII - apresentar à Municipalidade, quando exigido, os comprovantes 
de pagamento dos preços púbicos decorrentes da permissão de uso, 
bem como, quando for o caso, das tarifas de água, esgoto e de energia 
elétrica;

  VIII - pagar pontualmente o preço público decorrente da permissão, 
podendo, a exclusivo critério do Poder Executivo, ser tolerado atraso 
máximo de 2 (dois) meses consecutivos, caso em que a permissionária 
não poderá valer-se desta tolerância por mais de uma vez a cada ano 
do calendário civil;

  IX - cumprir todas as determinações legais e regulamentares vigentes, 
especialmente no que se refere ao horário autorizado pela Municipali-
dade.

  Art. 4º A presente permissão de uso poderá ser revogada, a qualquer 
tempo, a juízo da Administração, principalmente se o permissionário in-
correr nas infrações previstas na Lei n° 1.521, de 19 de janeiro de 1977, 
alterada pela Lei n° 2.150, de 18 de maio de 1987, que regula o funcio-
namento do Mercado Municipal. 

  Art. 5º Caberá exclusivamente ao permissionário suportar os danos 
pessoais ou patrimoniais decorrentes de caso fortuito ou de força maior, 
bem como decorrentes da ação de terceiros contra as edificações, me-
lhoramentos e demais benfeitorias a serem instaladas no imóvel objeto 
desta permissão.

  Art. 6º Além de obedecer às normas administrativas específicas para 
o logradouro público onde estão localizados os boxes e as áreas objeto 
desta permissão, e de se submeter são poder de polícia de todos os 
órgãos da Prefeitura Municipal, o permissionário será especialmente fis-
calizado pela Unidade de Vigilância Sanitária, cujo Diretor deverá enca-
minhar relatório semestral ao gabinete do prefeito, informando se estão 
sendo cumpridas, fielmente, todas as exigências e obrigações estabele-
cidas no presente decreto e na legislação aplicável, principalmente no 
Código Sanitário.

  Parágrafo único. Constatada a falta de cumprimento, pela permissio-
nária, das obrigações e demais encargos previstos, poderão ser promo-
vidas, de imediato, a revogação da permissão, interdição da atividade, 
apreensão, remoção e descarte de mercadorias, aplicação de multas e 
demais cominações legais.

  Art. 7º A permissão de uso de que trata este decreto é outorgada a título 
precário e por tempo indeterminado, podendo ser revogada a qualquer 
tempo pela Administração Municipal.

  Art. 8º Este decreto entra e vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrários, especialmente os Decretos nº 1.848, de 
5 de dezembro de 1983, n° 10.031, de 12 de março de 2013, n° 10.500, 
de 18 de dezembro de 2013, n° 10.501, de 18 de dezembro de 2013, 
n° 11.905, de 18 de janeiro de 2018 e n° 12.591, de 18 de dezembro de 
2020.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 17 de março de 2021.

   Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.

FRANCISCO ANTIONIO SARDELLI
PREFEITO MUNICIPAL

FABIO BERRETTA ROSSI 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

 

LEI Nº 6.503, DE 18 DE MARÇO DE 2021.

Autor do Projeto de Lei C. M. nº 81/2021 - Poder Executivo - Francisco 
Antonio Sardelli. 

  "Fixa a alíquota de contribuição patronal a ser aplicada pelo Município, 
compreendendo a administração direta, indireta, fundacional pública e a 
Câmara Municipal, para os recolhimentos das contribuições previdenciá-
rias devidas ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais 
de Americana - AMERIPREV, destinadas ao custeio do Regime Próprio 
de Previdência Social - RPPS 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 estabelecida em 14,00% (quatorze por cento), a alíquota de 
contribuição normal patronal a ser aplicada pelo Município, compreen-
dendo a administração direta, indireta, fundacional pública e a Câmara 
Municipal, para os recolhimentos das contribuições previdenciárias de-
vidas ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de 
Americana - AMERIPREV, destinadas ao custeio do Regime Próprio de 
Previdência Social - RPPS do Município de Americana.

  Parágrafo único. Na alíquota de contribuição de custeio normal do ente, 
não está incluída a taxa de administração de 2% (dois por cento).

  Art. 2º A alíquota de contribuição dos servidores ativos será de 14% 
(quatorze por cento).

  Art. 3º A alíquota de contribuição dos inativos e pensionistas, referente 
ao custeio normal, será de 14% (quatorze por cento) sobre o valor que 
exceder o valor máximo do RGPS - Regime Geral de Previdência Social.

  Art. 4º As alíquotas de contribuição do Município, dos segurados, apo-
sentados e pensionistas da administração direta e indireta e da Câmara 
Municipal, incidem sobre a folha salarial, bem como sobre o 13º (décimo 
terceiro) salário. 

  Art. 5º Ocorrendo atraso no pagamento das parcelas, serão acrescidos, 
sobre o valor original dos aportes financeiros pagos em atraso, juros de 
0,5% (meio por cento) ao mês, multa de 2% (dois por cento) e atuali-
zação monetária correspondente à variação do INPC - Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor, calculado pelo IBGE - Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística, acréscimos esses de caráter irrenunciável.

Publicado na mesma data na 
Secretaria de Administração

FABIO BERETTA ROSSI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
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FRANCISCO ANTONIO 
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Prefe itura Municipal de  Americana 
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    SECRETARIA DE 

              ADMINISTRAÇÃO 
(Lei 6503/2021 – Página 2/2) 

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

 
 

 
Art. 6º Fica instituído plano de amortização de déficit atuarial, com as seguintes alíquotas ou aportes: 
 

Ano Percentual Base de Cálculo Saldo Inicial Juros (-) 
Pagamento 

Saldo Final 

2020 2,83% 50.239.515,56 -23.557.869,41 -1.385.202,72 474.127,13 -24.468.944,99 
2021 2,95% 50.741.910,71 -24.468.944,99 -1.438.773,97 498.174,34 -25.409.544,61 
2022 3,07% 51.249.329,82 -25.409.544,61 -1.494.081,22 1.047.381,68 -25.856.244,16 
2023 3,13% 51.761.823,12 -25.856.244,16 -1.520.347,16 1.619.586,25 -25.757.005,07 
2024 3,13% 52.279.441,35 -25.757.005,07 -1.514.511,90 1.635.782,11 -25.635.734,85 
2025 3,13% 52.802.235,76 -25.635.734,85 -1.507.381,21 1.652.139,93 -25.490.976,13 
2026 3,13% 53.330.258,12 -25.490.976,13 -1.498.869,40 1.668.661,33 -25.321.184,20 
2027 3,13% 53.863.560,70 -25.321.184,20 -1.488.885,63 1.685.347,94 -25.124.721,88 
2028 3,13% 54.402.196,31 -25,124.721,88 -1.477.333,65 1.702.201,42 -24.899.854,10 
2029 3,13% 54.496.218,27 -24.899.854,10 -1.464.111,42 1.719.223,44 -24.644.742,09 
2030 3,13% 55.495.680,45 -24.644.742,09 -1.449.110,83 1.736.415,67 -24.357.437,25 
2031 3,13% 56.050.637,26 -24.357.437,25 -1.432.217,31 1.753.779,83 -24.035.874,73 
2032 3,13% 56.611.143,63 -24.035.874,73 -1.413.309,43 1.771.317,63 -23.677.866,54 
2033 3,13% 57.177.255,07 -23.677.866,54 -1.392.258,55 1.789.030,80 -23.281.094,29 
2034 3,13% 57.749.027,62 -23.281.094,29 -1.368.928,34 1.806.921,11 -22.843.101,52 
2035 3,13% 58.326.517,89 -22.843.101,52 -1.343.174,37 1.824.990,32 -22.361.285,56 
2036 3,13% 58.909.783,07 -22.361.285,56 -1.314.843,59 1.843.240,23 -21.832.888,93 
2037 3,13% 59.498.880,90 -21.832.888,93 -1.283.773,87 1.861.672,63 -21.254.990,17 
2038 3,13% 60.093.869,71 -21.254.990,17 -1.249.793,42 1.880.289,35 -20.624.494,24 
2039 3,13% 60.694.808,41 -20.624.494,24 -1.212.720,26 1.899.092,25 -19.938.122,25 
2040 3,13% 61.301.756,49 -19.938.122,25 -1.172.361,59 1.918.083,17 -19.192.400,67 
2041 3,13% 61.914.774,06 -19.192.400,67 -1.128.513,16 1.937.264,00 -18.383.649,82 
2042 3,13% 62.533.921,80 -18.383.649,82 -1.080.958,61 1.956.636,64 -17.507.971,79 
2043 3,13% 63.159.261,02 -17.507.971,79 -1.029.468,74 1.976.203,01 -16.561.237,52 
2044 3,13% 63.790.853,63 -16.561.237,52 -973.800,77 1.995.965,04 -15.539.073,25 
2045 3,13% 64.428.762,16 -15.539.073,25 -913.697,51 2.015.924,69 -14.436.846,07 
2046 3,13% 65.073.049,78 -14.436.846,07 -848.886,55 2.036.083,94 -13.249.648,68 
2047 3,13% 65.723.780,28 -13.249.648,68 -779.079,34 2.056.444,78 -11.972.283,25 
2048 3,13% 66.381.018,09 -11.972.283,25 -703.970,25 2.077.009,22 -10.599.244,28 
2049 3,13% 67.044.828,27 -10.599.244,28 -623.235,56 2.097.779,32 -9.124.700,52 
2050 3,13% 67.715.276,55 -9.124.700,52 -536.532,39 2.118.757,11 -7.542.475,81 
2051 3,13% 68.392.429,31 -7.542.475,81 -443.497,58 2.139.944,68 -5.846.028,70 
2052 3,13% 69.076.353,61 -5.846.028,70 -343.746,49 2.161.344,13 -4.028.431,06 
2053 3,13% 69.767.117,14 -4.028.431,06 -236.871,75 2.182.957,57 -2.082.345,24 
2054 3,13% 70.464.788,32 -2.082.345,24 -122.441,90 2.204.787,14 0,00 

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

Prefeitura Municipal de Americana, aos 18 de março de 2021. 
 

Publicado na mesma data na 
Secretaria de Administração.  

Francisco Antonio Sardelli 
Prefeito Municipal 

 
Fabio Beretta Rossi 

 Secretário Municipal de Administração 
 

 Ref. Prot. Digital PMA nº 21.592/2021. 

Diego de Barros Guidolin 
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos 
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   Ref. Prot. Digital PMA nº 21.592/2021.

 

LEI Nº 6.504, DE 18 DE MARÇO DE 2021.

Autor do Projeto de Lei C. M. nº 40/2021 - Poder Executivo - Francisco 
Antonio Sardelli. 

  "Altera a Lei nº 4.384, de 26 de julho de 2006, que "Dispõe sobre o 
Serviço Público de Transporte Coletivo Urbano no Município de Ameri-
cana.", 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 4.384, de 26 de julho de 2006, passa a vigorar com as 
seguintes alterações:

  "Art. 30. .................................................................................................
.........

  § 2º Nos casos previstos nas alíneas "g", "h", "i" e "j" do inciso III, 
a retenção do veículo será efetivada em qualquer ponto do percurso, 
independentemente da penalidade aplicada, sendo liberado o veículo 

somente após a substituição do operador. "

  "Art. 32. .................................................................................................
.........

  XVII - o motorista não dispensar tratamento especial para pessoas com 
crianças de colo, gestantes, idosos, crianças ou pessoas com deficiên-
cias físicas, auditivas, visuais ou mentais; "

  Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder subsídio à empre-
sa concessionária do Serviço de Transporte Coletivo Urbano, em valor a 
ser fixado por decreto do Prefeito Municipal, observado o limite mensal 
de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), mediante a existência 
de disponibilidade financeira e orçamentária, de modo a garantir a ma-
nutenção em níveis adequados das tarifas cobradas dos usuários dos 
serviços.

Art. 3º Fica aberto na Secretaria de Fazenda, da Prefeitura Municipal 
de Americana, um crédito adicional especial no valor de R$ 1.000,00 
(um mil reais), conforme a seguir discriminado:

  02 - Órgão - Prefeitura Municipal de Americana 

  02.16 - Unidade Orçamentária - Secretaria de Obras e Serviços Urba-
nos

  02.16.05 - Unidade Executora - Unidade de Transporte e Sistema Viário

 
 

Prefe itura Municipal de  Americana 
Estado de São Paulo 

 
 
  
    SECRETARIA DE 

              ADMINISTRAÇÃO 
(Lei 6504/2021 – Página 2/7) 

 

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

 
 

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$ 
    
3.3.60.45.26.453.1272.1
59 

01 Subvenções Econômicas 1.000,00 

    
  Total da Unidade 1.000,00 
    
  Total do Órgão 1.000,00 
    
  Total Geral 1.000,00 

 
Art. 4º O crédito aberto no artigo anterior será coberto com recursos provenientes da anulação 

parcial da seguinte dotação do Orçamento vigente:   
 

02 – Órgão – Prefeitura Municipal de Americana   
02.16 – Unidade Orçamentária – Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 

02.16.05 – Unidade Executora – Unidade de Transporte e Sistema Viário 
 

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em 
R$ 

    
3.3.90.39.15.452.812.1
02 

01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica 

1.000,00 

    
  Total da Unidade 1.000,00 
    
  Total do Órgão 1.000,00 
    
  Total Geral 1.000,00 

 
Art. 5º Os anexos II e III da Lei nº 6.033, de 6 de julho de 2017 – PPA, passam a vigorar com as 

alterações estabelecidas nos anexos I e II desta Lei. 
 

Art. 6º Os anexos V e VI da Lei nº 6.427, de 23 de julho de 2020 – LDO, passam a vigorar com as 
alterações estabelecidas nos anexos III e IV desta Lei. 
 

Art. 7º Ficam revogados: a alínea “k” do inciso III do artigo 30; os incisos IX e XXVII do artigo 
31; o inciso XVIII do artigo 32; o inciso XLI do artigo 33 e o artigo 61, todos da Lei nº 4.384/2006. 
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  Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 18 de março de 2021.

    Ref. Prot. Digital PMA nº 22.728/2021.
OBS: Os anexos ref. a presente lei, estão disponíveis para consulta no 
Site e na Secretaria de Administração.

FRANCISCO ANTIONIO SARDELLI
PREFEITO MUNICIPAL

FABIO BERRETTA ROSSI 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

 

LEI Nº 6.505, DE 19 DE MARÇO DE 2021.

Autor do Projeto de Lei C. M. nº 20/2021 - Poder Executivo - Francisco 
Antonio Sardelli. 

  "Altera a Lei nº 5.750, de 29 de maio de 2015, que "Disciplina implanta-
ção, gestão e utilização dos cemitérios situados no Município de Ameri-
cana e dá outras providências.", na forma que especifica."

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 O artigo 29 da Lei nº 5.750, de 29 de maio de 2015, passa a 
vigorar com a seguinte alteração:

  "Art. 29. ..................................................................................................
.....................................:

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

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

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

  IV - comprovação de residência no Município de Americana por, no 
mínimo, 3 anos.

  Parágrafo único. ......................................................................................
..........................................".

  Art. 2º O artigo 40 da Lei nº 5.750, de 29 de maio de 2015, passa a 
vigorar com a seguinte redação:

  "Art. 40. Nas sepulturas perpétuas poderão ser sepultados o conces-
sionário e, mediante autorização do mesmo ou do responsável pela con-
cessão:

  I - seu cônjuge ou convivente;

  II - seus descendentes, ascendentes e respectivos cônjuges;

  III - seus parentes colaterais, consanguíneos e afins, até o 4º grau;

  IV - os agregados à sua família. 

  § 1º Nas sepulturas objeto de concessão perpétua outorgada a socie-
dades, instituições, corporações, irmandades ou confrarias, poderão ser 
sepultados os respectivos sócios, membros, irmãos, confrades, e seus 
filhos menores de idade, à vista de documento autêntico que comprove 
a qualidade alegada.

  § 2º Para os fins previstos no inciso IV do caput deste artigo, entende-
-se por agregado a pessoa sem relação de parentesco com o conces-
sionário, que reside no mesmo endereço e vive sob os seus cuidados.

  § 3º Em casos excepcionais poderá ser autorizado o sepultamento 
de pessoa estranha à família do concessionário. Neste caso, o pedido 
de concessão ou a autorização para sepultamento deverá ser instruído 
com: 

  I - declaração de que a pessoa falecida não tinha qualquer parente na 
linha reta ou colateral, até o quarto grau, com domicílio no Município de 
Americana, assinada, sob as penas da lei, pelo concessionário e mais 
duas pessoas que atestem expressamente tê-la conhecido;

  II - documento que comprove que a pessoa falecida tinha domicílio no 
Município de Americana."

  Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revo-

gadas as disposições em contrário.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 19 de março de 2021.

   Ref. Proc.Adm. Digital PMA nº 580/2021.

FRANCISCO ANTIONIO SARDELLI
PREFEITO MUNICIPAL

FABIO BERRETTA ROSSI 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

 

EDITAL DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

A Prefeitura Municipal de Americana-Secretaria de Administração torna 
público que foi rescindido e/ou extinto o contrato de trabalho da servidora 
abaixo relacionada:

  ROSELI CANDIDO MENDES, Ajudante de Cozinheiro, Secretaria de 
Educação, Rescisão em 12/03/2021.

  Eu, PATRICIA GOMES ROSA DE OLIVEIRA, matrícula nº 15597, ela-
borei o presente edital. Eu, FABIO BERETTA ROSSI, Secretário Munici-
pal de Administração, autorizei a publicação oficial. 
  Americana, 19 de março de 2021.

SECRETARIA DE FAZENDA
 

UniDaDe De TribUTação

TERMO DE INDEFERIMENTO DA OPÇÃO PELO SIMPLES 
NACIONAL

(RESULTADO PUBLICADO NO PORTAL DO SIMPLES NACIONAL 
EM 16/03/2021)

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 12/2021 dos contribuintes relacionados no 
anexo I. A Unidade de Tributação da Secretaria de Fazenda do Município 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 de-
zembro 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 In-
deferimento, observado o disposto 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 
documentos digitalizados: a) RG e CPF/CNPJ do interessado; b) procuração, 
acompanhada dos documentos pessoais do procurador (RG e CPF), quando 
o signatário do requerimento for procurador; c) se pessoa jurídica, instrumento 
de constituição e, se for o caso, suas alterações posteriores ou o instrumento 
de constituição consolidado, regularmente registrado no órgão competente; d) 
outros documentos auxiliares na fundamentação do pedido. A Unidade de Jul-
gamento de Processos Administrativos, responsável pela análise do pedido, 
poderá a seu critério solicitar outros documentos ou esclarecimentos que jul-
gar 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. 

Americana, 19 de março de 2021

FRANCIANE BINI LIBARDI
Agente Fiscal de Rendas Municipais

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

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

 
ANEXO I 

 

CNPJ NOME EMPRESARIAL 
40.983.391/0001-26 CONFECCOES FUENTES E & R LTDA 

40.829.115/0001-08 PRIME GUARD MONITORAMENTO E SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA 

41.000.367/0001-92 L.PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA 

41.062.243/0001-31 DANILO FERENZINI 

40.991.900/0001-62 ROSENILDO MUNHOZ TRANSPORTES 

40.813.254/0001-43 SIRIUS PRODUTORA E EVENTOS LTDA 
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