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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 

LEI Nº 6.496, DE 18 DE JANEIRO DE 2021.

  Autor do Projeto de Lei C. M. nº 126/2020 - Poder Executivo - Francisco 
Antonio Sardelli. 

  "Dispõe sobre a Academia da Guarda Municipal de Americana, nos 
termos 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 A Academia da Guarda Municipal de Americana, instituída pela 
Lei nº 6.178, de 23 de maio de 2018, passa a ser regida pelas disposi-
ções desta Lei.

  Art. 2º A Academia da Guarda Municipal de Americana constitui órgão 
de formação, treinamento e aperfeiçoamento dos integrantes da autar-
quia, ficando vinculada à Guarda Municipal de Americana.

  Art. 3º A coordenação da Academia da Guarda Municipal será exerci-
da por um Encarregado de Ensino e Instrução, nomeado pelo Diretor-
-Comandante.

  Art. 4º A docência será exercida por instrutores habilitados e qualifica-
dos em áreas correlatas à disciplina ministrada, devendo ser credencia-
dos pela Academia e nomeados pelo Diretor-Comandante para o exer-
cício da referida função.

  Parágrafo único. A docência será exercida de forma voluntária.

  Art. 5º A docência também poderá ser exercida por instrutores alheios 
ao quadro de servidores da Guarda Municipal, desde que habilitados e 
qualificados na disciplina ministrada, por meio de convite do Coordena-
dor, exercendo a atividade de forma voluntária. 

  Parágrafo único. A atividade exercida nos termos do caput deste artigo 
não implica vínculo empregatício com o Município. 

  Art. 6º São princípios mínimos norteadores da Academia da Guarda 
Municipal:

  I - proteção dos direitos humanos fundamentais e das liberdades pú-
blicas;

  II - garantia do exercício da cidadania, ética e valores morais;

  III - preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das per-
das;

  IV - patrulhamento preventivo e comunitário, mantendo o compromisso 
com a evolução social da comunidade;
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  V - formação continuada; e

  VI - uso progressivo da força.

  Art. 7º A Academia da Guarda Municipal tem como finalidade realizar:

  I - curso de formação;

  II - curso de atualização;

  III - curso de especialização;

  IV - curso de reabilitação profissional;

  V - estágio de qualificação profissional; e

  VI - promoção de estudos, análises estatísticas e pesquisas científicas 
em segurança pública.

  Parágrafo único. A Academia da Guarda Municipal de Americana de-
verá aplicar, anualmente, teste de aptidão física, teste de proficiência no 
manuseio e tiro com a arma de dotação e avaliação psicológica, sem 
prejuízo da aplicação das capacitações técnica e psicológica para a ma-
nutenção ou expedição do porte funcional.

  Art. 8º A Academia da Guarda Municipal tem como objetivo geral o 
ensino da proteção da vida, da incolumidade física, do patrimônio públi-
co e privado, das relações sociais, do meio ambiente e das instituições 
públicas.

  Art. 9º A Academia da Guarda Municipal tem como objetivos específi-
cos:

  I - capacitar e habilitar os guardas municipais para o exercício de suas 
funções;

  II - acompanhar o desempenho dos guardas municipais, durante o pe-
ríodo de estágio probatório;

  III - produzir material didático-pedagógico de apoio ao ensino e instru-
ção, buscando a constante atualização, promovendo ainda o estudo e 
indicações de novos equipamentos, conceitos, procedimentos e técnicas 
operacionais policiais; 

  IV - proporcionar o ensino e educação aos guardas municipais com 
uma formação técnico-profissional e humanística, a fim de desenvolver 
suas potencialidades e habilidades necessárias ao eficaz desempenho 
de suas atividades profissionais;

  V - planejar e executar a grade de instruções do estágio de qualificação 
profissional, enfatizando a formação continuada e promover a adequa-
ção à matriz curricular nacional;

  VI - promover a reabilitação profissional dos guardas municipais afas-
tados, capacitando-os técnica e psicologicamente para o retorno das 
funções;

  VII - promover o desenvolvimento, a regulamentação e o aperfeiçoa-
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mento dos programas de atenção biopsicossocial voltados para o guar-
da municipal;

  VIII - valorizar o processo de ensino-aprendizagem, salientando uma 
abordagem que privilegie a construção do conhecimento, com ênfase 
nos aspectos conceituais, procedimentais e atitudinais;

  IX - assegurar o aperfeiçoamento profissional e a formação continuada 
dos guardas municipais;

  X - estabelecer, como objetivo de longo prazo, a universalização do en-
sino acadêmico, aprimorando as atividades diárias e contribuindo, dessa 
forma, para sua realização pessoal e profissional;

  XI - promover o desenvolvimento da pesquisa científica e a análise 
estatística, com vistas a influenciar e subsidiar soluções no ensino e 
políticas públicas de segurança, cooperando com outras instituições de 
segurança pública, incluindo a participação social; e

  XII - atualizar permanentemente o ensino de direitos humanos na Aca-
demia da Guarda Municipal, reforçando, durante a realização dos cursos, 
a compreensão de que aos guardas municipais também são atribuídos 
esses direitos, devendo agir em defesa e promoção dos seus titulares.

  Parágrafo único. O planejamento do conteúdo pedagógico da Acade-
mia da Guarda Municipal de Americana poderá prever o ensino e apren-
dizagem à distância (EAD) para as disciplinas teóricas, desde que aten-
da aos seus plenos objetivos. 

  Art. 10. A Guarda Municipal de Americana, por meio de sua Academia, 
poderá disponibilizar serviços de ensino para instituições privadas ou 
públicas, desde que acompanhado por um instrutor credenciado pela 
Academia.

  § 1º Para a finalidade prevista no caput deste artigo, a Guarda Muni-
cipal poderá ceder o uso das suas instalações destinadas à formação e 
treinamento.

  § 2º Os serviços prestados e o uso da área serão remunerados por 
preço público, estabelecido por meio de Portaria editada pelo Chefe do 
Poder Executivo.

  Art. 11. Os recursos arrecadados nos termos do art. 10 desta Lei inte-
grarão a receita da Guarda Municipal e serão destinados, exclusivamen-
te, ao custeio das despesas decorrentes das atividades desenvolvidas 
pela Academia da Guarda Municipal.

  Art. 12. Fica a Academia da Guarda Municipal autorizada a receber 
doações ou legados, de qualquer espécie, desde que não impliquem 
encargos ao donatário.

  Art. 13. Fica instituído, no Município de Americana, o dia da Academia 
da Guarda Municipal de Americana, a ser comemorado, anualmente, no 
dia 12 de julho.

  Art. 14. Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convênios com 
instituições públicas ou privadas, sem qualquer ônus para este Muni-
cípio, objetivando a cooperação com as atividades desenvolvidas pela 
Academia da Guarda Municipal.

  Art. 15. A Academia da Guarda Municipal terá seu funcionamento regu-
lamentado por regimento interno.

  Art. 16. A Academia da Guarda Municipal desenvolverá suas atividades 
nas áreas especificadas nos Anexos I e II, que desta Lei são partes in-
tegrantes.

  Art. 17. As despesas com a execução desta Lei correrão por conta de 
dotações próprias consignadas no orçamento.

  Art. 18. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.

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

          Publicado na mesma data na Secretaria de Administração. 

   Ref. Prot. Digital PMA nº 44.488/2020.

  LEI Nº 6.496, DE 18 DE JANEIRO DE 2021.

  ANEXO I

FINALIDADE DAS INSTALAÇÕES DA ACADEMIA DA GUARDA MU-
NICIPAL DE AMERICANA

  Destina-se como CENTRO DE TREINAMENTO TÁTICO da Academia 

da Guarda Municipal de Americana a área localizada à Avenida José 
Ferreira Coelho, nº 1035, Praia dos Namorados, Americana/SP, confor-
me abaixo:

  "Inicia-se no ponto localizado no alinhamento da Rua José Ferreira Co-
elho onde faz divisa com área de cadastro nº 26.0012.0082.000 e segue 
em reta pelo referido alinhamento numa distância de 30,46m (trinta me-
tros e quarenta e seis centímetros); daí deflete à esquerda e segue em 
reta pelo alinhamento da Rua José Ferreira Coelho numa distância de 
7,08m (sete metros e oito centímetros); daí deflete à direita e segue em 
reta pelo alinhamento da Rua José Ferreira Coelho numa distância de 
32,43m (trinta e dois metros e quarenta e três centímetros); daí deflete 
à direita e segue em reta pelo alinhamento da Rua José Ferreira Coelho 
numa distância de 7,53m (sete metros e cinquenta e três centímetros); 
daí deflete à esquerda e segue em reta pelo alinhamento da Rua José 
Ferreira Coelho numa distância de 41,21m (quarenta e um metros e vin-
te e um centímetros); daí segue em curva à esquerda pelo alinhamento 
da Rua José Ferreira Coelho numa distância de 80,46m (oitenta metros 
e quarenta e seis centímetros); daí segue em reta pelo alinhamento da 
Rua José Ferreira Coelho numa distância de 30,56m (trinta metros e 
cinquenta e seis centímetros); daí segue em curva à direita divisando 
com área remanescente numa distância de 5,22m (cinco metros e vinte 
e dois centímetros); daí segue em reta divisando com área remanescen-
te numa distância de 83,00m (oitenta e três metros); daí deflete à direita 
e segue por uma linha sinuosa divisando com a Represa Salto Grande 
numa distância de 287,55m (duzentos e oitenta e sete metros e cinquen-
ta e cinco centímetros); daí deflete à direita e segue em reta divisando 
com área de cadastro nº 26.0012.0082.000 numa distância de 100,20m 
(cem metros e vinte centímetros) até o ponto inicial perfazendo uma área 
superficial de 22.598,83m² (vinte e dois mil quinhentos e noventa e oito 
metros quadrados e oitenta e três centímetros quadrados)".

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

          Publicado na mesma data na Secretaria de Administração. 

        LEI Nº 6.496, DE 18 DE JANEIRO DE 2021.

  ANEXO II

FINALIDADE DAS INSTALAÇÕES DA ACADEMIA DA GUARDA MU-
NICIPAL DE AMERICANA

  Destina-se como CENTRO DE TREINAMENTO E SEDE ADMINIS-
TRATIVA da Academia da Guarda Municipal de Americana a área loca-
lizada à Rua José Bonifácio, nº 460, Bairro Machadinho, Americana/SP, 
conforme abaixo:

PAVIMENTO TÉRREO
  Destina-se o pavimento térreo do prédio localizado neste endereço 
para as seguintes finalidades: SALA DA COORDENAÇÃO ACADÊMICA 
E REUNIÃO, SALA DE DEFESA PESSOAL E TREINAMENTO FUN-
CIONAL, ARMARIA, SALA COFRE, BIBLIOTECA, LABORATÓRIO DE 
INFORMÁTICA, SALA DE SUPORTE AO ESTANDE DE TIRO E O ES-
TANDE DE TIRO COBERTO. 

PAVIMENTO SUPERIOR
  Destina-se o pavimento superior do prédio localizado neste endereço 
para as seguintes finalidades: SALA DE AULA E SALA DE FORTALECI-
MENTO MUSCULAR.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 18 de janeiro 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

 

PORTARIA Nº 10.245, DE 8 DE JANEIRO DE 2021.

    "Que nomeia Diretor de Unidade."

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

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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  R E S O L V E :

  I - Nomear em comissão, a servidora pública municipal concursada, 
JACQUELINE KIVITZ ARAIS, matrícula 7504, para exercer o cargo de 
DIRETOR DE UNIDADE, em substituição.

  II - Estabelecer que esta portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação.

   Prefeitura Municipal de Americana, aos 8 de janeiro 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

 

PORTARIA Nº 10.258, DE 18 DE JANEIRO DE 2021.

  "Que nomeia Chefe de Gabinete do Secretário."

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 - Nomear em comissão MARCOS HENRIQUE BIASI MOSCARDINI, 
para exercer o cargo de CHEFE DE GABINETE DO SECRETÁRIO, em 
substituição.

  II - Estabelecer que esta portaria entre em vigor na data de sua publi-
cação.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 18 de janeiro 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

 

PORTARIA Nº 10.259, DE 19 DE JANEIRO DE 2021.

  "Autoriza o servidor público a dirigir veículos oficiais ou que estejam à 
disposição do Município de Americana."

Fabio Beretta Rossi, Secretário de Administração da Prefeitura Munici-
pal de Americana, no uso de suas atribuições legais, e;

  Considerando o disposto no Decreto nº 7.449, de 30 de novembro de 
2007, com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 8.437, de 17 de 
junho de 2010,

  RESOLVE:

  Art. 1º Fica o servidor público, Cesar Felipe Juliani, matrícula nº 
16986, RG/SSP/SP nº 44801736, CPF/MF nº 39107286856, CNH nº 
04220514564, autorizado a dirigir veículos oficiais ou que estejam à 
disposição do Município de Americana, exclusivamente para atividades 
específicas de suas funções, prestadas ao Serviço Público Municipal.

  Art. 2º A autorização de que trata esta Portaria é outorgada em caráter 
temporário, obrigando-se o servidor a respeitar o disposto no artigo 2º do 
Decreto nº 7.449, de 30 de novembro de 2007.

  Art. 3º Estabelecer que esta portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação e revoga as disposições em contrário, ficando expressamente 
estabelecido que a presente portaria ficará automaticamente revogada 
se e quando o servidor público tiver extinto ou rescindido o contrato de 

trabalho com a Municipalidade.

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

  Publicado na mesma data na Secretaria de Administração

FABIO BERETTA ROSSI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
 

UniDaDe De fiscalização, licenciamento ambiental 
e Projetos

NOTIFICAÇÃO

Considerando que o AR retornou sem êxito na entrega ao interessado 
sobre Poluição Sonora em Veículo, conforme legislação municipal vigen-
te, artigo 3°, da Lei Municipal nº 5.907/2016 com as alterações promovi-
das pela Lei Municipal 6.325/2019, fica notificado do Auto de Infração e 
Imposição de Multa (AIIM) Nº 3273/2020. 

Notificação GPA- Poluição Sonora em Veículo: 103/2020
Nome: Marcelo Rodrigo Pio
Endereço da Infração: Av. da Saudade, 170- Cordenonsi, Americana/
SP
Prazo para interposição de recurso: 15 dias

Americana, 19 de janeiro de 2021

CICERO APARECIDO MOURA DE JESUS
Diretor UFLAP - CREA: 5060150194

 

NOTIFICAÇÃO

Considerando que o AR retornou sem êxito na entrega ao interessado, 
sobre Poluição Sonora em Veículo, conforme legislação municipal vigen-
te, artigo 3°, da Lei Municipal nº 5.907/2016 com as alterações promovi-
das pela Lei Municipal 6.325/2019, fica notificado do Auto de Infração e 
Imposição de Multa (AIIM) Nº 3286/2020. 

Notificação/AIIM- GPA- Poluição Sonora em Veículo: 130/2020
Nome: Daniris Kely Lopes Siqueira
Endereço da Infração: Av. São Paulo x Rua Bandeirantes, Americana/
SP
Prazo para interposição de recurso: 15 dias

Americana, 19 de janeiro de 2021

CICERO APARECIDO MOURA DE JESUS
Diretor UFLAP - CREA: 5060150194

 

NOTIFICAÇÃO

Considerando que o AR retornou sem êxito na entrega ao interessado, 
sobre Poluição Sonora em Veículo, conforme legislação municipal vigen-
te, artigo 3°, da Lei Municipal nº 5.907/2016 com as alterações promovi-
das pela Lei Municipal 6.325/2019, fica notificado do Auto de Infração e 
Imposição de Multa (AIIM) Nº 3278/2020. 

Notificação/AIIM- GPA- Poluição Sonora em Veículo: 099/2020
Nome: Aparecido Augusto de Campos
Endereço da Infração: Rua Ema Italia Bufarah, 1310- PQ Gramado, 
Americana/SP Prazo para interposição de recurso: 15 dias

Americana, 19 de janeiro de 2021

CICERO APARECIDO MOURA DE JESUS
Diretor UFLAP - CREA: 5060150194

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
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NOTIFICAÇÃO

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

Americana, 19 de janeiro de 2021

CICERO APARECIDO MOURA DE JESUS
Diretor UFLAP - CREA: 5060150194

SECRETARIA DE OBRAS E  
SERVIÇOS URBANOS

UniDaDe De transPortes e sistema Viário

SETOR DE MULTAS

Fica o interessado cientificado do julgamento proferido CETRAN - Con-
selho Estadual de trânsito - 2º instância

IMPROCEDENTE: 

  Protocolos:
  200263/2019

  Maiores informações, entrar em contato com esta Secretaria, no Setor 
de Multas na Av. Bandeirantes,600 - bairro Lot. Industrial

Americana, 19 de janeiro de 2021

PEDRO DO NASCIMENTO JÚNIOR
Autoridade de Trânsito

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E 
ESGOTO

 

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/20
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7.869/2020
OBJETO:Contratação de empresa especializada para fornecimento de 
licenças de uso de softwares (cessão de uso mensal) dos Sistemas de 
Saneamento Básico, Atendimento ao Cidadão, Coleta de Dados com 
impressão e entrega simultânea, Ordem de Serviços Eletrônica, Agên-
cia Virtual, Administração de Pessoal, Portal do Servidor, Compras e 
Licitação, Almoxarifado, Patrimônio, Controle interno, Portal de Trans-
parência, Protocolo, Orçamento, Ouvidoria, Frota, incluindo serviços de 
conversão de banco de dados, implantação e treinamento, de acordo 
com o Anexo I do Edital
EMPRESA VENCEDORA:
CEBI - CENTRO ELETRONICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA
  Lote 01; R$ 358.999,99
OBS.: Tornamos público à adjudicação pelo Pregoeiro à mencionada 
licitante e a homologação do Lote 01 pelo Superintendente.

Americana, 19 de janeiro de 2021

MARCOS EDUARDO MORELLI
DIRETOR DE UNIDADE EXECUTIVA

GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA 
(GAMA)

  
PORTARIA N° 13, DE 19 DE JANEIRO DE 2021

"Que Instaura Sindicância."

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 teor do PROTOCOLO/GAMA nº 11.664/2020 

R E S O L V E:

  I- INSTAURAR SINDICÂNCIA, para apurar suposta infração disciplinar, 
conforme consta no PROTOCOLO/GAMA n° 11.664/2020.

  II- A condução da SINDICÂNCIA será realizada pela COMISSÃO SIN-
DICANTE da GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA.

  III- O prazo para conclusão desta SINDICÂNCIA é de 30 (TRINTA) dias 
a contar desta data, podendo ser prorrogado a pedido da COMISSÃO 
SINDICANTE.

  IV- Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Americana, 19 de janeiro de 2021

MARCO AURÉLIO DA SILVA
DIRETOR-COMANDANTE

Wagner Ricardo Pinto de Camargo Fiscalização GPA - 
Not. 008/2020

Ailton Aparecido da Silva

Publicidade

Poluição Sonora - Veículo

Descarte Irregular
de Resíduos

Contatto Comercial e Imobiliária Ltda

Indeferido

Fiscalização GPA - 
Not. 003/2020

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

Assunto/Infração Protocolo Recurso Situação

Deferido

IndeferidoFiscalização GPA - 
Not. 094/2020
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