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Diário oficial

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, no âmbito da Administração Direta e Indireta do 
Município de Americana, o programa de incentivo ao pagamento de dé-
bitos de qualquer natureza, mediante a concessão de descontos ou por 
meio de parcelamento, na forma e pelos prazos previstos nesta lei.

  Art. 2º Os benefícios previstos nesta lei abrangem os débitos de qual-
quer natureza, tributários e não tributários, desde que inscritos em dívida 
ativa, incluindo-se:

   I - os lançados de ofício ou por homologação;

   II - os declarados, por meio eletrônico ou não;

   III - os que estejam em cobrança judicial;

   IV - os que estejam em cobrança administrativa;

   V - os espontaneamente confessados;

   VI - os originários de autos de infração e intimação já lavrados;

   VII - os transferidos pela Receita Federal do Brasil, nos termos do § 3º 
artigo do 41, da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro 
de 2006, autorizados por convênio firmado com o Município de Ameri-
cana.

   Parágrafo único. Não poderão ser objeto de negociação, nos termos 
desta Lei, os débitos relativos à falta de repasse do Imposto Sobre Ser-
viços de Qualquer Natureza - ISSQN retido, nos termos da legislação 
tributária.

   Art. 3º Os débitos objeto desta lei poderão ser pagos:

   I - com redução de 95% (noventa e cinco por cento) no valor das mul-
tas e juros decorrentes do inadimplemento, em parcela única, no prazo 
máximo de 05 dias contados da emissão do boleto bancário;

   II - com redução de 90% (noventa por cento) no valor das multas e 
juros decorrentes do inadimplemento, em até 6 (seis) parcelas mensais 
e sucessivas, sendo a primeira no prazo máximo de 05 dias contados da 
emissão do boleto bancário; 

   III - com redução de 60% (sessenta por cento) no valor das multas e 
juros decorrentes do inadimplemento, se o contribuinte optar pelo parce-
lamento do débito entre 7 (sete) e 12 (doze) parcelas mensais e sucessi-
vas, sendo a primeira no prazo máximo de 05 dias contados da emissão 
do boleto bancário; 

   IV - com redução de 40% (quarenta por cento) no valor das multas e 
juros decorrentes do inadimplemento, se o contribuinte optar pelo parce-
lamento do débito entre 13 (treze) e 24 (vinte e quatro) parcelas mensais 
e sucessivas, sendo a primeira no prazo máximo de 05 dias contados da 
emissão do boleto bancário; 

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

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 

LICITAÇÕES

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2021. 

 Processo nº 1.254/2021.

OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS 
PARA IMUNIZAÇÃO CONTRA O COVID 19".

  A Prefeitura Municipal de Americana torna público que foi HOMOLO-
GADO e ADJUDICADO o Pregão Eletrônico n.º 024/2021 para as se-
guintes empresas:

CIRULABOR PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA - ITEM 01 R$ 0,199, 
ITEM 06 R$ 0,199, ITEM 07 R$ 0,173. VITAL HOSPITALAR COMER-
CIAL LTDA - ITEM 02 R$ 0,12, ITEM 03 R$ 0,12, ITEM 05 R$ 6,431. 
TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS E COM. ATADISTA E 
VAREJISTA EIRELI - ITEM 08 R$ 0,171, ITEM 10 R$ 12,00.

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2021. 

 Processo nº 32.868/2020.

OBJETO: "SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE VENTI-
LAÇÃO ARTIFICIAL BIPAP PARA A UNIDADE DE ATENDIMENTO 
DOMICILIAR DA SECRETARIA DE SAÚDE"

  A Prefeitura Municipal de Americana torna público que foi HOMOLOGA-
DO e ADJUDICADO o Pregão Eletrônico n.º 044/2021 para a seguinte 
empresa:

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ITEM 01 - VALOR TOTAL R$ 108.998,40. 
  Eu, Luciane Carloni, matrícula 11.215, conferi o presente. Eu, Fabio Be-
retta Rossi, Secretário de Administração, autorizei a publicação oficial. 

Americana, 29 de Abril de 2021.
 

LEI Nº 6.507, DE 27 DE ABRIL DE 2021.

Autor do Projeto de Lei C. M. nº 46/2021 - Poder Executivo - Francisco 
Antonio Sardelli. 

  "Institui o programa de incentivo ao pagamento de débitos de qualquer 
natureza, dispõe sobre o parcelamento administrativo de débitos e dá 
outras providências."
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   V - com redução de 30% (trinta por cento) no valor das multas e ju-
ros decorrentes do inadimplemento, se o contribuinte optar pelo parce-
lamento do débito entre 25 (vinte e cinco) e 36 (trinta e seis) parcelas 
mensais e sucessivas, sendo a primeira no prazo máximo de 05 dias 
contados da emissão do boleto bancário; 

   VI - com redução de 20% (vinte por cento) no valor das multas e juros 
decorrentes do inadimplemento, se o contribuinte optar pelo parcela-
mento do débito entre 37 (trinta e sete) e 48 (quarenta e oito) parcelas 
mensais e sucessivas, sendo a primeira no prazo máximo de 05 dias 
contados da emissão do boleto bancário. 

   § 1º As condições estabelecidas no caput vigorarão pelo prazo de 120 
(cento e vinte) dias, a contar da publicação de decreto do chefe do Po-
der Executivo que autorizar a implementação dos descontos, podendo 
ser prorrogado até a data limite de 31 de dezembro de 2021, também 
mediante decreto do chefe do Poder Executivo.

   § 2º Em qualquer das hipóteses previstas nesta lei, o valor das parcelas 
negociadas não poderá ser inferior a: 

   I - nos parcelamentos realizados com a Administração Direta:

    a) R$ 100,00 (cem reais) nos débitos de responsabilidade de pessoa 
física;

    b) R$ 200,00 (duzentos reais) nos débitos de responsabilidade de 
pessoa jurídica.

    II - nos parcelamentos realizados com a Administração Indireta, exce-
tuado o Departamento de Água e Esgoto:

   a) R$ 50,00 (cinquenta reais) nos débitos de responsabilidade de pes-
soa física;

   b) R$ 200,00 (duzentos reais) nos débitos de responsabilidade de 
pessoa jurídica.

   III - nos parcelamentos realizados pelo Departamento de Água e Es-
goto:

   a) R$ 50,00 (cinquenta reais) nos débitos relativos a usuários classifi-
cados na categoria residencial; 

   b) R$ 200,00 (duzentos reais) nos débitos relativos a usuários classifi-
cados nas categorias comercial e industrial.

   § 3º O pagamento da parcela fora do prazo legal implicará a incidência 
dos seguintes acréscimos: 

   I - atualização monetária da data do vencimento até a data do efetivo 
pagamento;

   II - multa de 2% (dois por cento), incidente sobre o valor corrigido mo-
netariamente, se o atraso for de até 30 (trinta dias) ou de 10% (dez por 
cento), se o atraso for superior a 30 (trinta) dias; 

   III - juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do 
vencimento até a data do efetivo pagamento. 

   Art. 4° Os interessados no pagamento dos débitos, na forma desta Lei, 
deverão ingressar com requerimento dirigido a um dos seguintes órgãos, 
formalizando o pedido:

   I - à Unidade de Arrecadação Administrativa da Secretaria de Fazenda, 
no caso de débitos para com a Administração Direta; 

   II - ao setor competente das autarquias ou fundação, no caso de débi-
tos para com a Administração Indireta.

   Parágrafo único. A formalização dos pedidos a que se refere o inciso 
I deste artigo deverá ser realizada preferencialmente por requerimento 
em formato digital, por meio da plataforma disponibilizada no endereço 
eletrônico https://americana.1doc.com.br/.

   Art. 5º O pagamento dos débitos negociados na forma do artigo 3º des-
ta Lei será feito por meio de boletos bancários, dispensada a celebração 
de termo de reconhecimento e confissão de dívida somente nos casos 
do inciso I do artigo 3º, quando se tratar de pagamento à vista. 

   Art. 6º Em qualquer das hipóteses previstas nesta Lei, o débito será 
consolidado compreendendo o valor do principal, atualizado monetaria-
mente na forma e pelo índice adotado pelo Município, acrescido das 
multas, juros moratórios e demais encargos e despesas previstos na 
legislação. 

   § 1º Considera-se principal:

   I - o valor indicado no auto de infração ou o fixado na decisão adminis-
trativa que o alterou;

   II - o valor que consta de notificação de cobrança, carnê ou aviso de 
lançamento, inscrito em dívida ativa;

   III - o valor declarado pelo contribuinte, nos casos em que não houver 
valor apurado pelo Fisco Municipal;

   IV - o valor da condenação, judicial ou administrativa do contribuinte, 
ao ressarcimento do erário, transitada em julgado, desde que inscrita 
em dívida ativa. 

   § 2º A consolidação do montante do débito e o cálculo dos encargos e 
acréscimos serão efetuados de acordo com a legislação vigente. 

   § 3º O valor declarado pelo contribuinte não implica reconhecimento, 
pelo Poder Público, da exatidão do montante efetivamente devido, tam-
pouco a renúncia ao direito do Fisco Municipal de apurar posteriormente 
a sua exatidão e exigir eventuais diferenças, com aplicação das sanções 
legais.

   Art. 7º Optando pelo parcelamento, o interessado deverá firmar termo 
de reconhecimento e confissão de dívida, do qual constarão, obrigatoria-
mente, o montante do débito, a quantidade e o valor das parcelas, bem 
como as condições de pagamento.

   § 1º O valor da primeira parcela, nos parcelamentos efetuados pelo 
Departamento de Água e Esgoto de Americana, será de: 

   I - 10% (dez por cento) do montante do débito, para os usuários classi-
ficados na categoria residencial;

   II - 20% (vinte por cento) do montante do débito, para os usuários clas-
sificados nas categorias comercial e industrial.

   § 2º A formalização do parcelamento, em qualquer hipótese prevista 
nesta lei, fica condicionada ao pagamento da primeira parcela, após a 
formalização do instrumento de reconhecimento e confissão de dívida.

   § 3º O instrumento de reconhecimento e confissão de dívida, relativo 
ao parcelamento, poderá ser celebrado com quaisquer dos sujeitos pas-
sivos da obrigação.

   Art. 8º Para a definição de valores das parcelas será utilizada a média 
da variação acumulada do IPCA - Índice Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo dos 12 (doze) meses anteriores ao do vencimento da 
primeira parcela. 

   § 1º Após aplicação do índice, sobre o montante incidirá juros de mora 
de 1% (um por cento) ao mês, correspondentes ao número de parcelas 
concedido. 

   § 2º Aplicados o índice de correção monetária e os juros, o valor será 
dividido pelo número de parcelas concedidas, obtendo-se a definição do 
valor fixo da parcela. 

   Art. 9º Nos casos em que o interessado pretender antecipar o paga-
mento das parcelas, poderão ser oferecidos descontos proporcionais na 
atualização monetária e nos juros. 

   Art. 10. Os acordos de parcelamento celebrados nos termos desta 
Lei constituem confissão irretratável e irrevogável da dívida relativa aos 
débitos nele incluídos e renúncia expressa a qualquer defesa ou recurso 
administrativo ou judicial, bem como na desistência dos já interpostos, 
com reconhecimento expresso de sua certeza e liquidez. 

   Parágrafo único. A celebração do termo de reconhecimento e confissão 
de dívida implica interrupção da prescrição, na forma do disposto no 
parágrafo único do artigo 174 da Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro 
de 1966 e no inciso VI do artigo 202 da Lei Federal nº 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002. 

   Art. 11. O acordo para pagamento parcelado considerar-se-á automa-
ticamente rescindido nas seguintes hipóteses: 

   I - não recolhimento de 03 (três) parcelas consecutivas ou alternadas; 

   II - ausência de comprovação de homologação da desistência da ação 
judicial, nos casos em que o interessado discute a exigibilidade dos dé-
bitos; 

   III - decretação da falência ou extinção da pessoa jurídica; 
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   IV - cisão ou incorporação da pessoa jurídica. 

   § 1º Não implicarão rescisão do acordo de parcelamento, na forma do 
disposto no inciso IV, os casos em que a nova empresa, oriunda da cisão 
ou incorporação, responsabilizar-se solidariamente pelas obrigações do 
parcelamento. 

   § 2º A rescisão do acordo de parcelamento acarretará: 

   I - restabelecimento do débito ao status anterior à formalização do 
acordo, com perda de todos os benefícios e descontos concedidos; 

   II - a inscrição do débito remanescente em dívida ativa, independente-
mente de qualquer aviso ou notificação; 

   III - a cobrança judicial do débito remanescente ou o prosseguimento 
da execução já proposta, independentemente de qualquer aviso ou no-
tificação. 

   § 3º Para efeito de aplicação do disposto no § 2º deste artigo, conside-
ra-se como débito remanescente o valor total do débito, com todos seus 
acréscimos, antes da celebração do acordo, descontados os valores já 
pagos. 

   Art. 12. A rescisão do acordo firmado nos termos dessa lei não impede 
a realização de novo parcelamento nos termos do regime geral de par-
celamento previsto nos artigos 7º e seguintes da Lei Municipal 6.024, de 
08 de junho de 2017. 

   Art. 13. A concessão dos parcelamentos previstos nessa lei no caso 
de créditos municipais ajuizados, superiores ao valor consolidado de R$ 
300.000,00 (trezentos mil reais), fica condicionada à apresentação de 
garantia bancária ou hipotecária, que corresponda, no mínimo, ao valor 
do débito consolidado. 

   § 1º Para fins de aplicação deste artigo, o valor do débito consolidado 
será considerado na forma definida no artigo 1º do Decreto nº 12.534, de 
8 de setembro de 2020. 

   § 2º No caso de garantia bancária, o devedor deverá apresentar pro-
posta com vigência até a quitação do débito, aprovada por instituição 
financeira com sede ou filial no Município de Americana. 

   § 3º Só poderá ser oferecido como garantia hipotecária, imóvel locali-
zado no Estado de São Paulo, que se encontre livre e desembaraçado 
de qualquer ônus ou gravame, observando-se o seguinte: 

  I - o devedor deverá apresentar: 

  a) escritura do imóvel; 

  b) certidão do Cartório de Registro de Imóveis da respectiva matrícula 
devidamente atualizada; 

  c) certidão vintenária de inteiro teor expedida pelo Cartório de Registro 
de Imóveis; 

  d) certidão negativa do IPTU ou do Imposto Territorial Rural - ITR, bem 
como os documentos dos proprietários dos imóveis, exigidos pela Admi-
nistração Tributária; 

  e) certidão atualizada de valor venal do imóvel ou documento a ela 
equivalente.

   II - o valor da avaliação corresponderá ao valor venal utilizado para 
fins de lançamento do IPTU ou ao valor utilizado como base de cálculo 
do ITR, no exercício correspondente ao da formalização do pedido de 
parcelamento; 

  III - caso o imóvel não seja objeto de lançamento do IPTU ou do ITR, o 
interessado deverá apresentar laudo de avaliação, elaborado por profis-
sional habilitado, com o valor de mercado do imóvel; 

  IV - na hipótese do inciso III deste artigo, o laudo de avaliação apresen-
tado será apreciado pela Secretaria de Fazenda que, após consultadas 
as unidades envolvidas na elaboração da Planta de Valores Imobiliários 
e Tabelas de Preços das Construções, se manifestará sobre sua acei-
tabilidade; 

  V - a qualquer tempo, a critério da Municipalidade, o imóvel poderá ser 
objeto de laudo de avaliação para confirmação da suficiência da garantia 
apresentada; 

  VI - após a aceitação da garantia hipotecária por parte do Município, 
caso o imóvel venha a perecer ou a se desvalorizar, o sujeito passivo 
será intimado a providenciar sua reposição ou reforço, sob pena de ven-

cimento antecipado do parcelamento. 

   § 4º As garantias de que trata o caput deste artigo serão: 

   I - apresentadas à Secretaria de Fazenda, no prazo de 60 (sessenta) 
dias, contado da formalização do pedido de parcelamento; 

   II - devolvidas somente 30 (trinta) dias após a quitação dos débitos 
incluídos no parcelamento. 

   § 5º Instruído o processo, a Secretaria de Fazenda formalizará a acei-
tação das garantias ou solicitará a apresentação de novas garantias, 
caso em que será devolvido, uma única vez, ao sujeito passivo, o prazo 
tratado no inciso I do § 4º deste artigo. 

   Art. 14. A celebração de parcelamentos de débitos em cobrança judi-
cial, garantidos por arresto ou penhora, fica condicionada à manutenção 
da garantia. 

   Art. 15. O devedor que tenha rescindido, nos termos do artigo 13, I da 
Lei 6.024, de 2017, parcelamento sob regime geral ou especial anterior, 
poderá pleitear os benefícios dessa Lei. 

   Parágrafo único. É vedada a repactuação de débito parcelado, ordiná-
ria ou especialmente, nos termos de lei anterior e que esteja adimplente. 

   Art. 16. Quando o parcelamento incluir débitos de Imposto sobre Ser-
viços de Qualquer Natureza - ISSQN relativos a obras, a certidão de 
quitação do ISSQN, para fins de emissão de certificado de conclusão ou 
auto de vistoria ou de conservação de obras particulares, bem como no 
caso de pagamento de obras contratadas com o Município de America-
na, somente será expedida com o pagamento integral do referido acordo 
de parcelamento. 

   Art. 17. Quando o parcelamento incluir débitos do ITBI, não serão 
lavrados, registrados, inscritos ou averbados pelos notários, oficiais de 
Registro de Imóveis, ou seus prepostos, os atos e termos relacionados 
à transmissão de bens imóveis ou de direitos a eles relativos, sem o 
pagamento integral do referido acordo de parcelamento. 

   Art. 18. Os benefícios previstos nesta lei não abrangem as custas, des-
pesas processuais e honorários periciais, os quais serão calculados com 
base no valor consolidado do débito, antes da aplicação de qualquer 
desconto ora previsto. 

   Art. 19. A apuração dos honorários advocatícios de sucumbência será 
realizada na forma estabelecida no art. 10, § 4º, da Lei nº 5.664, de 2 de 
junho de 2014, com redação dada pela Lei nº 6.489, de 18 de dezembro 
de 2020. 

   Art. 20. O pagamento das verbas mencionadas nos artigos 18 e 19 
desta Lei poderá ser parcelado juntamente com o débito principal. 

   Art. 21. Fica autorizada a celebração de acordos em processos judi-
ciais, nos casos e condições previstos nesta lei, mediante parecer funda-
mentado elaborado pela comissão de conciliação criada por Decreto do 
Chefe do Poder Executivo, conforme autorização dada pela Lei nº 6.348, 
de 1º de outubro de 2019, após a anuência do Secretário de Negócios 
Jurídicos. 

   Art. 22. Ficam mantidas as disposições da Lei 6.024, de 2017, que 
versam sobre o regime geral de parcelamento. 

   Parágrafo único. Aplica-se ao regime geral de parcelamento da Lei 
6.024, de 2017, o previsto no inciso VII do artigo 2º desta lei. 

   Art. 23. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, ficando re-
vogadas as disposições em contrário, em especial o parágrafo único do 
artigo 7º e o inciso II do artigo 19 da Lei nº 6.024, de 2017.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 27 de abril de 2021.

          Publicado na mesma data na Secretaria de Administração. 

   Ref. Proc.Adm. Digital PMA nº 1.959/2021.

FRANCISCO ANTONIO SARDELLI
PREFEITO MUNICIPAL

FABIO BERETTA ROSSI 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIEGO DE BARROS GUIDOLIN
 

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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PORTARIA Nº 10.381, DE 29 DE ABRIL DE 2021.

Fabio Beretta Rossi, Secretário de Administração - Interino, no uso de 
suas atribuições 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° 3.573/2021, 

  R E S O L V E :

  Nomear a Comissão I, composta pelos membros, Eduardo Moreira 
Mongelli, Francisco de Assis Rossi Haddad, Elisângela Mioto Reiter e 
Roberto Carlos da Rocha (suplente), para dirimir e apurar os fatos narra-
dos nos autos administrativos, mediante abertura de Sindicância. 

  Publique-se na forma da Lei.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 29 de abril de 2021.

  Publicado na mesma data na Secretaria de Administração. 

FABIO BERETTA ROSSI 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SECRETARIA DE FAZENDA
 

EDITAL DE COTAÇÃO DE PREÇOS N° 001/2021

A Prefeitura Municipal de Americana informa que realizará a contratação 
para "Serviço de otimização de receitas e despesas municipais por 
meio de plataforma digital na modalidade software, com apoio téc-
nico especializado em finanças municipais, incluindo hospedagem 
em nuvem, integração com dados dos sistemas da administração 
municipal e consultoria de implantação na localidade". Os interes-
sados em participar deverão preencher o modelo de proposta financeira 
conforme especificações e termo de referência, bem como a relação das 
exigências, encaminhando a proposta para o endereço eletrônico: fazen-
da@americana.sp.gov.br . 

As propostas poderão ser enviadas em até 05 dias úteis contados a 
partir da data desta publicação.   
Link para acesso direto ao Termo de Referência: https://www.ameri-
cana.sp.gov.br/download/fazenda/termo-referencia-contratacao-consul-
toria-financa-publica.pdf .

  Pedidos de esclarecimentos e dúvidas em relação ao presente edital 
deverão ser encaminhados ao endereço eletrônico: fazenda@america-
na.sp.gov.br .

Americana, 29 de abril de 2021

SIMONE INACIO DE FRANÇA BRUNO
Secretária de Fazenda

 

ATO S. F. Nº 001, DE 29 DE ABRIL DE 2021.
"Prorroga o prazo para a solicitação dos benefícios de isenção do 

Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), estabelecido no Ato SF 
nº 003, de 16 de dezembro de 2020".

Simone Inácio de França Bruno, Secretária de Fazenda da Prefeitura 
Municipal de Americana, no uso de suas atribuições legais e regulamen-
tares;

  Considerando o disposto no art. 2º do Decreto nº 12.584, de 11 de de-
zembro de 2020, e o § 2º do art. 35 da Lei nº 4.930, de 24 de dezembro 
de 2009, com redação dada pela Lei nº 5.865, de 15 de fevereiro de 2016 
e Lei nº 5.047, de 20 de julho de 2010, alterada pela Lei nº 6.165, de 24 
de abril de 2018,

  RESOLVE:

  Art. 1º O artigo 2º do Ato SF nº 003, de 16 de dezembro de 2020, passa 
a vigorar com a seguinte alteração:

  "Art. 2º O prazo final para a solicitação dos benefícios de que trata o 
art. 35 da Lei nº 4.930, de 24 de dezembro de 2009, com redação dada 
pela Lei nº 5.865, de 15 de fevereiro de 2016 e da Lei nº 5.047, de 20 de 
julho de 2010, alterada pela Lei nº 6.165, de 24 de abril de 2018, para o 
exercício de 2021, será até o dia 28 de maio de 2021.

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

  Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 
as disposições em contrário.
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SIMONE INÁCIO DE FRANÇA BRUNO
Secretária Municipal de Fazenda

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
 

UniDaDe De fiscalização, licenciamento ambiental 
e Projetos

NOTIFICAÇÃO

Pelo presente ficam notificados os requerentes abaixo relacionados dos 
resultados das análises dos recursos interpostos nos referidos procedi-
mentos administrativos.

MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA  

 

 
                                               

 
 
VALIDADE DO ORÇAMENTO - 60 DIAS, a contar da data da entrega do orçamento. 

 

 
Empresa: _______________________________________________________________________ 
CNPJ:  ____________________________ E-mail_______________________________________ 
Endereço:  ______________________________________________________________________ 
CEP: _________________________ Cidade: _______________________ Estado: ____________ 
telefone: _____________________________   /   ___________________________ 

 

 
ITEM 

QUANTIDADE 
(MESES) 

VALOR MENSAL 
(R$) 

VALOR TOTAL 
(R$) 

Serviço de otimização de receitas e 
despesas municipais por meio de plataforma 
digital na modalidade de software, com apoio 
técnico especializado em finanças 
municipais, incluindo hospedagem em 
nuvem, integração de dados dos sistemas da 
administração municipal e consultoria de 
implantação na localidade, conforme termo 
de referência em anexo 

12 

 

 

Indeferido

Indeferido

Indeferido

Indeferido

Indeferido

Indeferido

Fiscalização GPA
349/2021

Fiscalização GPA
315/2021

Fiscalização GPA
317/2021

Fiscalização GPA
318/2021

Fiscalização GPA
355/2021 

Supressão de
Arvores Isoladas

Ocupação Irregular
em A.P.P

Poluição Sonora - Imóvel

Nome/Razão Social
Unidade de Fiscalização, Licenciamento Ambiental e Projetos

Assunto/Infração Protocolo Recurso Situação

Indeferido

Fiscalização GPA
319/2021

Poda Drástica

Silvio Elias dos Reis Bueno

Keila Rubia Ferreira Pereira
Fiscalização GPA

255/2021

Eduardo Soares Barros 

Antonio Cavichioli 

Antonio Cavichioli 

Antonio Cavichioli 

Wesley Ricardo Engel

Poda Drástica

Descarte Irregular de 
Resíduos

Movimentação
Irregular de Terra
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CICERO APARECIDO MOURA DE JESUS
Diretor UFLAP - CREA: 5060150194
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GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA 
(GAMA)

 

PORTARIA N° 82, DE 28 DE ABRIL DE 2021
"Que nomeia 2º Comissão Sindicante -  CS e dá outras providências"

MARCO AURÉLIO DA SILVA, Diretor-Comandante da Guarda Munici-
pal de Americana, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei 
e pela Portaria nº 10.236 de 01 de janeiro de 2021. 

  Considerando o que dispõe os artigos 257 e seguintes da Lei Municipal 
5.110/2010,

  Considerando o disposto nos § § 1º e 2º do art. 2º do Decreto Munici-
pal 7.160/2007, com as alterações promovidas pelo Decreto Municipal 
7.842/2008, 

  R E S O L V E:

  I- Nomear 2º Comissão de Sindicância - CS, composta pelos servidores 
abaixo relacionados, para apurar os fatos envolvendo os servidores da 
Guarda Municipal de Americana: 

  - Alessandro Rodrigues Gonçalo (GCM Gonçalo), matrícula  1155 - Pre-
sidente; 
  - Fernando Batista Barbosa (GCM F. Barbosa), matrícula 1195 - Mem-
bro;
  - Eduardo Nascimento de Souza (GCM E. Nascimento), matrícula 1287 
- Membro;
  - Jerry da Silva Maciel (GCM Jerry), matrícula 1202 - Suplente;
  - Luís Felipe Carlos (GCM Felipe), matrícula 1261 - Suplente;
  - Adenilson Alex Rodrigues (GCM A. Rodrigues), matrícula 1262 - Su-
plente.

         II- A Comissão terá o prazo de 30 (trinta) dias para apurar os fatos, 
fim do qual apresentará Relatório Conclusivo, opinando pelo arquiva-
mento ou pela instauração de Processo Administrativo Disciplinar - PAD;

  III- Os serviços prestados pelos integrantes da Comissão serão consi-
derados relevantes e sem ônus à Administração;

  IV- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação;
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MARCO AURÉLIO DA SILVA
DIRETOR-COMANDANTE

 

PORTARIA N° 84, DE 29 DE ABRIL DE 2021
"Que Prorroga a Portaria nº 47, de 01 de março de 2021."

MARCO AURÉLIO DA SILVA, DIRETOR-COMANDANTE da GUARDA 
MUNICIPAL DE AMERICANA, no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas por lei e pela Portaria nº 10.236 de 01 de janeiro de 2021. 
  Considerando o que dispõe o artigo 247 e seguintes da Lei Municipal 
nº 5.110/2010,

R E S O L V E:

  I- Prorrogar o prazo da Portaria nº 47, de 01 de março de 2021, por mais 
60 (SESSENTA) dias, conforme solicitação da COMISSÃO PROCES-
SANTE no PROTOCOLO/GAMA nº 3911/2021

  II- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-
-se as disposições em contrário.
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MARCO AURÉLIO DA SILVA
DIRETOR-COMANDANTE

 

PORTARIA N° 85, DE 29 DE ABRIL DE 2021
"Que Prorroga a Portaria nº 48, de 01 de março de 2021."

MARCO AURÉLIO DA SILVA, DIRETOR-COMANDANTE da GUARDA 
MUNICIPAL DE AMERICANA, no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas por lei e pela Portaria nº 10.236 de 01 de janeiro de 2021.   

Considerando o que dispõe o artigo 247 e seguintes da Lei Municipal nº 
5.110/2010,

R E S O L V E:

  I- Prorrogar o prazo da Portaria nº 48, de 01 de março de 2021, por mais 

60 (SESSENTA) dias, conforme solicitação da COMISSÃO PROCES-
SANTE no PROTOCOLO/GAMA nº 3912/2021

  II- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-
-se as disposições em contrário.
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MARCO AURÉLIO DA SILVA
DIRETOR-COMANDANTE

 

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO 
Processo nº 3.495/2021  Dispensa de Licitação
  Fundamento: Art 24 Inciso II L.F. 8666/93
  Contrato nº 003/2021 
  Contratado: JAMILE ROCHA AMARAL ME
  Objeto: Prestação de serviços de manutenção corretiva em câmeras 
speed dome
  Valor: R$ 16.200,00 - Vigência: 12 meses - Assinatura: 23/04/2021

EXTRATO DE CONTRATO
  Processo nº 3.491/2021
  Dispensa de Licitação
  Fundamento: Art 24 Inciso II L.F. 8666/93
  Contrato nº 004/2021 
  Contratado: WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
  Objeto: Contratação de sistema de acompanhamento de 
processos,boletim de publicações de processos judiciais, junto aos di-
versos diários e da justiça, nos quais figure como parte interessada a 
GAMA.
  Valor: R$ 4.080,00 - Vigência: 12 meses - Assinatura: 23/04/2021
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MARCO AURÉLIO DA SILVA
DIRETOR-COMANDANTE

MANTENHA O
DISTANCIAMENTO

SOCIAL

Contra a

propagação 

da Covid-19

As medidas 

de proteção

individual são

fundamentais!
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