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EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

DECRETO Nº 12.261, DE 30 DE MAIO DE 2019

“Dispõe sobre o reajuste da tarifa cobrada pelo uso do serviço de trans-
porte coletivo urbano no Município de Americana.”

Omar Najar, Prefeito Municipal de Americana, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por lei;

Considerando o disposto na Lei n° 4.384, de 26 de julho de 2006;

Considerando o disposto no Decreto n° 7.025, de 5 de outubro de 2006;

Considerando o caráter de continuidade do serviço de Transporte Pú-
blico Urbano;

Considerando a excepcionalidade das circunstâncias em que se dá a 
prestação do serviço de transporte público no município de Americana 
desde a edição do Decreto Municipal 12.083 de 14 de setembro de 2018; 

Considerando o que consta dos autos do Processo Administrativo 
29.543/2019, no tocante à viabilidade econômica da prestação do ser-
viço concedido;

Considerando as Manifestações da Comissão tarifária de Transporte Ur-
bano – CCTU criada pelas Leis Municipais 4.384 de 26 de junho de 2006 
e 5.883 de 16 de março de 2016, e nomeada pelo Decreto Municipal 
12.217 de 08 de abril de 2019 e; 

Finalmente, considerando a existência de erros materiais no corpo do 
Decreto Municipal 12.251 de 16 de maio de 2019 que prejudicam a jus-
tifi cativa do ato,

D E C R E T A :

Art. 1º Segue vigente no Município de Americana a Tarifa pelo uso de 
Transporte Público, reajustada, pelo Decreto 12.251 de 16 de maio de 
2019, no valor de R$ 4,40 (quatro reais e quarenta centavos).

Art. 2º Considerando as reduções de valor concedidas nos artigos 54 e 
54-A da Lei nº 4.384, de 26 de julho de 2006, alterada pela Lei nº 4.543, 
de 26 de outubro de 2007, fi cam estabelecidas as seguintes tarifas es-
peciais:

I – estudantes e professores: R$ 2,20 (dois reais e vinte centavos);

II – empregados e trabalhadores em geral que auferirem renda mensal 
igual ou inferior a dois salários mínimos: R$ 3,30 (três reais e trinta cen-
tavos);

III – aposentados cuja renda seja inferior a três salários mínimos, desde 
que não estejam exercendo atividade remunerada: R$ 2,20 (dois reais 
e vinte centavos).

Art. 3º Os créditos em cartões eletrônicos para utilização do transporte 
público urbano serão comercializados observando-se, no que couberem, 
a forma e as categorias estabelecidas pelo Decreto n° 6.823, de 17 de 
março de 2006.

Art. 4º A empresa concessionária do serviço deverá facilitar a aquisi-
ção dos créditos eletrônicos para uso do transporte público urbano pelos 
colaboradores das pessoas jurídicas empregadoras, adotando as provi-
dências necessárias para o cumprimento da legislação reguladora.
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Art. 5º Fica revogado o Decreto n° 12.251 de 16 de maio de 2019, ratifi -
cando-se, no presente ato, o valor fi xado da tarifa, nos termos do artigo 
1º. 

Art. 6° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando 
disposições contrárias. 

Prefeitura Municipal de Americana, aos 30 de maio de 2019.

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.

 OMAR NAJAR
                                             Prefeito Municipal  

 JOSÉ EDUARDO DA CRUZ RODRIGUES FLORES 
                    Secretário Municipal de Administração - Interino                       

ALEX NIURI SILVEIRA SILVA 
                     Secretário Municipal de Negócios Jurídicos
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