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  Art. 4º As autarquias municipais - DAE, GAMA e AMERIPREV, bem 

como a FUSAME, concederão aos seus servidores, nas mesmas datas 

e condições, mediante a edição e publicação dos competentes atos ofi-

ciais, a majoração sobre salários, vencimentos, proventos e cesta-bási-

ca, nos mesmos percentuais e valores previstos nesta Lei.

  Art. 5º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por 

conta das dotações específicas do orçamento vigente, suplementadas 

se necessário.

  Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revo-

gadas as disposições em contrário.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 24 de fevereiro de 2022.

   Ref. Prot. Digital PMA nº 21.422/2022.

Publicado na mesma data na 
Secretaria de Administração

FABIO BERETTA ROSSI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO 

FRANCISCO ANTONIO 
SARDELLI 

PREFEITO MUNICIPAL

HUGO STEFANO TROLY
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

NEGÓCIOS JURÍDICOS

Autor do Projeto de Lei C. M. nº 21/2022 - Poder Executivo - Francisco 

Antonio Sardelli. 

  "Dispõe sobre a majoração, a título de revisão geral anual, dos salá-

rios e vencimentos dos servidores públicos municipais da administração 

direta e indireta e dos proventos dos inativos do Poder Executivo, 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 Os salários e vencimentos dos servidores públicos municipais 

da administração direta e indireta e os proventos dos inativos ficam ma-

jorados, a título de revisão geral anual, de que trata o artigo 37, X, da 

Constituição Federal, em 13% (treze por cento), com efeitos a partir de 

1º de março de 2022.

  Art. 2º A cesta-básica prevista na Lei nº 5.805, de 9 de novembro de 

2015, concedida aos servidores públicos municipais, fica com seu valor 

majorado para R$ 730,00 (setecentos e trinta reais), retroativo a 1º de 

fevereiro de 2022.

  Art. 3º Decreto do Poder Executivo corrigirá as tabelas de salários, 

vencimentos e proventos dos servidores públicos municipais da adminis-

tração direta, com a majoração prevista no art. 1º desta Lei.
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