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  IV - local de vacinação;

  V - grupo prioritário."

  Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 
as disposições em contrário.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 28 de junho de 2021.

     Ref. Prot. Digital PMA nº 46.144/2021.
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LEI Nº 6.522, DE 1º DE JULHO DE 2021.

  Autor do Projeto de Lei C. M. nº 51/2021 - Poder Legislativo - Vereador 
José Marcos Caetano Pinto. 

  "Dispõe sobre a implementação de áreas de lazer para animais de 
estimação no perímetro urbano 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 autorizada a implantação no perímetro urbano de Ameri-
cana áreas de lazer para animais de estimação em vias públicas cujo 
trânsito de veículos seja de pequena intensidade, não oferecendo, por 
conseguinte, qualquer possibilidade de risco à integridade física dos mu-
nícipes e dos animais que nelas transitem ou se disponham a praticar 
atividades recreativas e físico-esportivas.

  Art. 2º As atividades recreativas e físico-esportivas de que cuida a pre-
sente Lei só poderão ocorrer em determinado período do dia, ficando 
proibida a sua prática no leito carroçável de via pública fora desse pe-
ríodo.

  Art. 3º A implementação de que trata o art. 1º só será realizada me-
diante requerimento dos respectivos moradores, podendo também ser 
implementada no entorno de praças e jardins.

  Art. 4º Não serão implantadas áreas de lazer para animais de estima-
ção com distância inferior entre si de 2 (dois) quilômetros.

  Art. 5º As áreas de lazer para animais de estimação funcionarão aos 
domingos e feriados, no horário compreendido entre 10 (dez) e 16 (de-
zesseis) horas, sendo proibido nesse período o trânsito de veículos no 
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 

PORTARIA Nº 10.430, DE 6 DE JULHO DE 2021.

Fabio Beretta Rossi, Secretário de Administração, no uso de suas atri-
buições que lhe são conferidas, na forma do Decreto n° 8.384, de 4 de 
maio de 2010 e;

  Considerando a Portaria nº 8.776, de 4 de agosto de 2017;

  Considerando o que consta do processo administrativo n° 5.640/2021, 

  R E S O L V E :

  Nomear a Comissão II, composta pelos membros, composta pelos 
membros, Enzo Hirose Jurgensen, José Francisco Montezelo, Paulo 
Cesar dos Santos e Leticia Antonelli Lehoczki (suplente), para dirimir e 
apurar os fatos narrados nos autos administrativos, mediante abertura 
de Sindicância. 

  Publique-se na forma da Lei.

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

  Publicado na mesma data na Secretaria de Administração. 

FABIO BERETTA ROSSI 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

 

LEI Nº 6.521, DE 28 DE JUNHO DE 2021.

  Autor do Projeto de Lei C. M. nº 65/2021 - Poder Legislativo - Vereador 
Gualter de Almeida Amado. 

  "Altera a Lei nº 6.502, de 17 de março de 2021, que "Dispõe sobre 
a obrigatoriedade da publicação diária de lista de todos os vacinados 
contra Covid-19 no 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 O Art. 2º da Lei nº 6.502, de 17 de março de 2021, passa a vigo-
rar com a seguinte redação:

  "Art. 2º A publicação de que trata esta Lei consistirá de relatório conten-
do as seguintes informações:

  I - nome completo;

  II - CPF - ocultando os 6 (seis) primeiros dígitos com asterisco;

  III - data da vacina;
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local, exceto daqueles pertencentes aos moradores dos lotes vizinhos à 
área delimitada.

  Art. 6º O Poder Executivo deverá adotar as medidas cabíveis para a 
devida regulamentação desta Lei.

  Art. 7º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por 
conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se neces-
sário.

  Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

  Prefeitura Municipal de Americana, ao 1º de julho de 2021.

          Ref. Prot. Digital PMA nº 48.481/2021.

FRANCISCO ANTONIO SARDELLI
PREFEITO MUNICIPAL

FABIO BERETTA ROSSI 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

 

LEI Nº 6.523, DE 1º DE JULHO DE 2021.

Autor do Projeto de Lei C. M. nº 50/2021 - Poder Legislativo - Vereador 
Paulo Eduardo Dias Junior.   
  "Institui a Semana Municipal do Ciclismo no 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 instituída no Calendário Municipal de Eventos de Americana 
a Semana Municipal do Ciclismo, a ser comemorada anualmente no mês 
de agosto em comemoração ao Dia Nacional do Ciclista. 

  Art. 2º São os objetivos da Semana Municipal do Ciclismo:

  I - difundir o uso da bicicleta, tanto na forma de exercício físico, quanto 
como meio de transporte; 

  II - promover a conscientização da importância do ciclismo e da prática 
de esportes como instrumentos de qualidade de vida;

  III - desenvolver o mútuo respeito entre ciclistas, motoristas e pedestres. 

  Art. 3º Fica autorizado o Poder Executivo a promover campanhas, even-
tos educativos e esportivos que incentivem o uso da bicicleta de forma 
segura no âmbito do Município.

  Parágrafo único. Poderá a Administração Pública convidar membros 
da sociedade civil que desenvolvam a modalidade no Município para 
integrarem as atividades realizadas na respectiva semana.

  Art. 4º A Semana Municipal do Ciclismo será comemorada com desta-
que e ampla divulgação, podendo o Poder Executivo através do setor 
competente, estabelecer e organizar o calendário das atividades a se-
rem desenvolvidas. 

  Art.5º As despesas decorrentes dessa Lei correrão por conta das dota-
ções orçamentárias próprias. 

  Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

  Prefeitura Municipal de Americana, ao 1º de julho de 2021.

   Ref. Prot. Digital PMA nº 48.483/2021.

FRANCISCO ANTONIO SARDELLI
PREFEITO MUNICIPAL

FABIO BERETTA ROSSI 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIEGO DE BARROS GUIDOLIN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

 

DECRETO Nº 12.726, DE 5 DE JULHO DE 2021.

  "Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação amigável ou 
judicial, a área 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 arts. 2º, 6º e 15 do Decreto-Lei n° 3.365, 
de 21 de junho de 1941;

  Considerando o disposto no art. 62, inciso IV, da Lei Orgânica do Mu-
nicípio de Americana;

  Considerando, ainda, a necessidade de abertura de via pública para 
fins de melhoria e viabilização do sistema viário existente;

  Considerando, finalmente, os elementos que integram o processo ad-
ministrativo digital PMA nº 7.084/2021,

  D E C R E T A :

  Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação 
amigável ou judicial, as áreas de terreno a seguir descritas, e eventuais 
benfeitorias nelas existentes:

  Proprietário: Antonio Rodrigues da Silva Filho
  Local: Rua Rio Branco - Centro - Americana/SP
  Cadastro: 02.0001.0107.0000

  Descrição: "Inicia-se num ponto localizado no alinhamento da Rua Rio 
Branco onde faz divisa com área de cadastro 02.0001.0111.0000 e se-
gue em reta pela referida divisa numa distância de 10,20m (dez metros e 
vinte centímetros); deste deflete à direita e segue em reta divisando com 
área de cadastro 02.0001.0296.0000 numa distância de 9,65m (nove 
metros e sessenta e cinco centímetros); deste deflete à direita e segue 
em reta divisando com área de cadastro 02.0001.0098.0000 numa dis-
tância de 10,20m (dez metros e vinte centímetros); deste deflete à direita 
e segue em reta pelo alinhamento da Rua Rio Branco numa distância de 
9,65m (nove metros e sessenta e cinco centímetros) até o ponto inicial 
perfazendo uma área superficial de 98,43m2 (noventa e oito metros qua-
drados e quarenta e três centímetros quadrados)."

  Proprietário: Aguinaldo Bartag
  Local: Rua Rio Branco - Centro - Americana/SP
  Cadastro: 02.0001.0111.0000

  Descrição: "Inicia num ponto localizado no alinhamento da Rua Rio 
Branco onde faz divisa com área de cadastro 02.0001.0157.0000 e se-
gue em reta pela referida divisa numa distância de 10,10m (dez metros e 
dez centímetros); deste deflete à direita e segue em reta divisando com 
área de cadastro 02.0001.0296.0000 numa distância de 4,00m (quatro 
metros); deste deflete à direita e segue em reta divisando com área de 
cadastro 02.0001.0107.0000 numa distância de 10,20m (dez metros e 
vinte centímetros); deste deflete à direita e segue em reta pelo alinha-
mento da Rua Rio Branco numa distância de 4,00m (quatro metros) até 
o ponto inicial perfazendo uma área superficial de 40,60m2 (quarenta 
metros quadrados e sessenta centímetros quadrados)."

  Proprietário: Aguinaldo Bartag
  Local: Rua Rio Branco - Centro - Americana/SP
  Cadastros: 02.0001.0157.0001/02.0001.0157.0002/02.0001.0157.000
3/02.0001.0157.0004

  Descrição: "Inicia-se num ponto localizado no alinhamento da Rua Dom 
Pedro II onde faz divisa com área de castro 02.0001.0296.0000 e segue 
em reta pela referida divisa numa distância de 36,35m (trinta e seis me-
tros e trinta e cinco centímetros); deste deflete à direita e segue em reta 
divisando com área de cadastro 02.0001.0111.0000 numa distância de 
10,10m (dez metros e dez centímetros); deste deflete à direita e segue 
em reta pelo alinhamento da Rua Rio Branco numa distância de 36,35m 
(trinta e seis metros e trinta e cinco centímetros); deste deflete à direita 
e segue em reta pelo alinhamento da Rua Dom Pedro II numa distância 
de 9,95m (nove metros e noventa e cinco centímetros) até o ponto inicial 
perfazendo uma área superficial de 365,32m2 (trezentos e sessenta e 
cinco metros quadrados e trinta e dois centímetros quadrados)." 

  Parágrafo único. As áreas descritas neste artigo, declaradas de utilida-
de pública para fins de desapropriação, destinam-se à abertura de via 
pública para fins de melhoria e viabilização do sistema viário existente.
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  Art. 2º Fica a Secretaria de Negócios Jurídicos autorizada a ajuizar 
a competente ação, visando a expropriação das áreas declaradas de 
utilidade pública descritas no artigo anterior, cumulando-a com pedido 
de imissão provisória na posse e utilizando-se, inclusive, em sendo a 
hipótese, de pleito de urgência no processamento da causa. 

  Art. 3º As despesas decorrentes da execução deste decreto correrão à 
conta das dotações orçamentárias próprias. 

  Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 5 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

 

LICITAÇÕES

EDITAL DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 093/2021. 

 Processo nº 3.234/2021.

OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICA-
MENTOS MANIPULADOS PARA ATENDIMENTO DE MANDADOS JU-
DICIAIS".

  Abertura das Propostas: 22 de Julho de 2021, a partir das 08h00 horas.
  Início da sessão de disputa de preços: 22 de Julho 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 08de Julho de 2021.

EDITAL DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 094/2021. 

 Processo nº 3.838/2021.

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

  Abertura das Propostas: 23 de Julho de 2021, a partir das 08h00 horas.
  Início da sessão de disputa de preços: 23 de Julho 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 08de 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, 06 de Julho de 2021.

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
 

UniDaDe De fiscalização, licenciamento ambiental 
e Projetos

NOTIFICAÇÃO
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MANTENHA O
DISTANCIAMENTO

Contra a

propagação 

da Covid-19

As medidas 

de proteção

individual são

fundamentais!

Considerando o retorno do AR sem êxito na entrega ao interessado, re-
ferente à Poluição Sonora em Veículo, conforme legislação municipal 
vigente, artigo 3°, da Lei Municipal nº 5.907/2016 com as alterações pro-
movidas pela Lei Municipal 6.325/2019, fica notificado do Auto de Infra-
ção e Imposição de Multa (AIIM) Nº 3458/2021. 

Fiscalização- GPA: 836/2021- Poluição Sonora em Veículo
Nome: Roberval Silva Araujo
Endereço da Infração: Rua Casper Líbero, 120 - Zanaga - Americana/
SP
Prazo para interposição de recurso: 15 dias

Americana, 06 de julho de 2021

CICERO APARECIDO MOURA DE JESUS
Diretor UFLAP - CREA: 5060150194

 

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E 
ESGOTO

 

EDITAL DE EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO

PROCESSO:1.834/21

OBJETO: Remessa a protesto das Certidões da Dívida Ativa (CDA's).
APRESENTANTE: Departamento de Água e Esgoto

CARTÓRIOS: 1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS 
E TÍTULOS DA COMARCA DE AMERICANA/SP

  2º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS 
DA COMARCA DE AMERICANA/SP

IEPTB -SP: INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTOS DE TÍTULOS 
DO BRASIL - SEÇÃO SÃO PAULO

DATA DA ASSINATURA: 16/06/2021

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

Americana, 05 de julho de 2021

MARCOS EDUARDO MORELLI
DIRETOR DE UNIDADE EXECUTIVA
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