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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 

LEI Nº 6.657, DE 28 DE JUNHO DE 2022.]

Autor do Projeto de Lei C. M. nº 53/2022 - Poder Executivo - Francisco 
Antonio Sardelli. 

  "Cria o Programa i9 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 criado o Programa i9 Americana.

  CAPÍTULO I

  PRINCÍPIOS E OBJETIVOS DO PROGRAMA

  Art. 2º São princípios do programa criado por esta Lei, sem prejuízo da 
observância de outros princípios aplicados à espécie: 

  I - a inovação, enquanto impulsionadora do desenvolvimento econô-
mico local;

  II - a inclusão social e econômica; 

  III - o estímulo à diversidade, ao pensamento criativo e ao empreende-
dorismo; e 

  IV - a sustentabilidade do desenvolvimento econômico local.

  Art. 3º São objetivos do programa: 

  I - promover a criação local de um ambiente propício ao desenvolvimen-
to econômico sustentável e estimulador da inovação; 

  II - estimular a criação de oportunidades de negócios inovadores, de 
forma a atrair a instalação de empreendedores inovadores no Município 
de Americana; 

  III - fomentar o desenvolvimento econômico sustentável através de 
ações diretas, ou indiretas do Poder Executivo, junto à iniciativa privada 
e à sociedade civil organizada; 

  IV - promover parcerias com a iniciativa privada, instituições de ensino 
e a sociedade civil organizada visando à junção de esforços voltados ao 
atingimento dos objetivos do programa; 

  V - incentivar a formação de uma cultura local de inovação e de desen-
volvimento econômico sustentável; e 

  VI - posicionar o Município de Americana como referência e vanguarda 
no desenvolvimento de negócios inovadores. 

  CAPÍTULO II

  DEFINIÇÕES LEGAIS

  Art. 4º Para fins de aplicação desta norma e desenvolvimento do pro-
grama nela instituído, consideram-se: 

  I - empreendedorismo inovador: aplicação de soluções inovadoras, 
científicas ou tecnológicas, como fundamento principal para criação de 
uma atividade econômica, modelo de negócio ou empresa; 

  II - empresa prestadora de serviços: sociedade cuja atividade econô-
mica principal, ou subsidiária, seja sujeita à incidência do Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, do Município de Americana, 
observados os ditames do Código Tributário Municipal; 

  III - empresa controlada: sociedade componente de grupo econômico 
controlado pela empresa prestadora de serviços;

  IV - startup: organizações empresárias ou societárias enquadradas no 
que dispõe a Lei Complementar Federal n° 182, de 1º de junho de 2021;

  V - investidora em inovação: pessoa física ou jurídica que figure, em 
relação à startup, da forma como define o artigo 2º, I, da Lei Comple-
mentar Federal n° 182, de 2021, bem como aquela que, mediante aporte 
de recursos próprios, tenha adquirido participação acionária na startup; 

  VI - empresa beneficiada: empresa prestadora de serviços para a qual 
já foi concedido algum dos benefícios previstos nos artigos 7º e 8º desta 
Lei;

  VII - investimento em startup: aporte de capital realizado por qualquer 
dos meios previstos no capítulo III da Lei Complementar Federal n° 182, 
de 2021. 

  Parágrafo único. Em caso de omissão, caberá ao Secretário de Desen-
volvimento Econômico do Município interpretar as definições constantes 
deste artigo e decidir sobre o eventual enquadramento, ou não, nos li-
mites desta Lei. 

  CAPÍTULO III

  INCENTIVO FISCAL AOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PESQUI-
SA

  Art. 5º Todas as atividades enquadradas nos itens 1, subitens 1.01 a 
1.09, do quadro constante do artigo 38 da Lei Municipal nº 4.930, de 24 
de dezembro de 2009, passam a ser tributadas com alíquota de 2% (dois 
por cento).

  Art. 6º Todas as atividades enquadradas no item 2, subitem 2.01 do 
quadro constante do artigo 38 da Lei Municipal nº 4.930, de 2009, pas-
sam a ser tributadas com alíquota de 2% (dois por cento). 

  CAPÍTULO IV

  AÇÕES PARA ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS E ESTÍMULO AO DE-
SENVOLVIMENTO ECONÔMICO

  Art. 7º A empresa prestadora de serviço que atue como investidora-
-anjo e/ou que tenha controle acionário sobre startup, e que venha a se 
instalar no Município de Americana, juntamente com a startup objeto de 
seu investimento, poderá pleitear a concessão dos seguintes benefícios 
fiscais: 
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  I - isenção do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 
- IPTU, sobre o imóvel em que se der a instalação da sede, ainda que 
locado, pelo prazo de até 10 (dez) anos; 

  II - isenção ao recolhimento de taxas incidentes sobre o imóvel em que 
se der a instalação da sede, ainda que locado, pelo prazo de até 10 (dez) 
anos, contados da concessão; 

  III - isenção do recolhimento da Taxa de Limpeza, Coleta e Remoção de 
Lixo para o imóvel em que se der a instalação da empresa; 

  IV - aplicação da alíquota de 2% (dois por cento), sobre sua atividade 
principal submetida ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - 
ISSQN, pelo prazo de 10 (dez) anos, admitida a prorrogação por igual 
período, uma única vez, observado o disposto no capítulo VII desta Lei;

  V - aplicação da alíquota de 2% (dois por cento) sobre a atividade de 
construção da sede no Município de Americana, no prazo apontado no 
decreto de concessão. 

  § 1º Os incentivos fiscais previstos neste artigo serão concedidos pelo 
prazo de até 10 (dez) anos, podendo ser interrompido o benefício nos 
casos previstos nesta Lei.

  § 2º É lícita cumulação dos incentivos previstos neste artigo entre si e 
com os benefícios operacionais previstos no artigo 8º desta Lei. 

  Art. 8º A empresa prestadora de serviço que atue como investidora-
-anjo e/ou que tenha controle acionário sobre startup, e que venha a 
se instalar no Município de Americana, poderá pleitear a concessão dos 
seguintes benefícios operacionais: 

  I - permissão ou autorização gratuita de uso de bem público, por prazo 
não superior a 5 (cinco) anos, para desenvolvimento dos projetos das 
startups incentivadas;

  II - formação de parcerias entre as startups e o Poder Público Munici-
pal, visando ao desenvolvimento, pelas empresas, de soluções inovado-
ras para a Administração Pública;

  III - formalização de parcerias para desenvolvimento de projetos e/ou 
soluções que se destinem à promoção de: 

  a) inclusão digital;

  b) inclusão socioeconômica por meio de soluções inovadoras; 

  c) informatização de serviços públicos;

  d) proteção de dados e utilização sustentável dos dados constantes dos 
bancos de dados
  do Município; e 

  e) educação e treinamentos visando estimular o empreendedorismo 
inovador; 

  IV - atuação de servidores municipais em processos de treinamentos e/
ou trocas de informações com as startups.

  Art. 9º São condições mínimas para a concessão dos benefícios men-
cionados nos artigos 7º e 8º desta Lei: 

  I - a comprovação, pela investidora em inovação, da condição de em-
presa prestadora de serviços, conforme definição legal trazida no artigo 
4º, II, desta Lei;

  II - a comprovação da condição de investidora em inovação, confor-
me definição do artigo 4º, V e VII, com investimentos superiores a R$ 
1.000.000,00 (um milhão de reais), somando-se todos os investimentos 
realizados;

  III - declaração, em documento próprio de sua intenção de transferir 
sua sede, e a das startups, para o Município de Americana por todo o 
período de concessão do benefício fiscal pleiteado. 

  § 1º O valor indicado no inciso II será atualizado, anualmente, pelo 
índice oficial utilizado pelo Município.

  § 2º A transferência a que se refere inciso III deste artigo, deverá ocorrer 
no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da publicação do decre-
to a que se refere o artigo 11. 

  Art. 10. A empresa beneficiada poderá estender à startup sobre a qual 
tenha realizado investimento e/ou sobre a qual tenha controle acionário, 
os benefícios previstos nos artigos 7º e 8º desta lei, salvo se esta for 
submetida a regime de tributação pelo Simples Nacional.

  Art. 11. A concessão dos benefícios previstos nos artigos 7º e 8º desta 
Lei será formalizada por decreto do Chefe do Poder Executivo e fica con-
dicionada à prévia avaliação e aprovação pelos Secretários Municipais 
das seguintes pastas: 

  I - Secretaria de Desenvolvimento Econômico; 

  II - Secretaria de Fazenda; 

  III - Secretaria de Negócios Jurídicos. 

  Parágrafo único. O Prefeito e os chefes das pastas elencadas nos inci-
sos I a III poderão solicitar pareceres fundamentados de outros setores 
da administração direta e indireta, sempre que entenderem necessário 
para formação de seu convencimento acerca da viabilidade e do interes-
se público na concessão dos benefícios. 

  Art. 12. As autoridades indicadas no artigo 11 poderão utilizar, sem 
prejuízo de outros, os seguintes critérios para fins de emissão de seu 
posicionamento: 

  I - valor investido pela empresa beneficiada nas startups, e estágio de 
desenvolvimento destas;

  II - ramo de atuação e interesse público sobre o objeto desenvolvido 
pelas startups sobre as quais foram investidos os recursos da empresa 
beneficiada; 

  III - potencial de ampliação da arrecadação municipal com a instalação 
do grupo ou da empresa no Município; 

  IV - previsão de faturamento da empresa para o período de concessão 
dos benefícios;

  V - previsão de criação de postos de trabalho no Município e média 
salarial dos postos criados; 

  VI - impacto ambiental, inclusive urbano, gerado pela instalação da 
atividade no Município; e 

  VII - quantidade de startups que receberam investimentos da empresa.

  CAPÍTULO V

  PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ADESÃO AO PROGRAMA

  Art. 13. O pedido de adesão ao programa criado por esta Lei para 
obtenção dos benefícios elencados em seus artigos 7º e 8º, deverá ser 
redigido, assinado por representante legal da empresa e apresentado ao 
Município acompanhado de documentação comprobatória das informa-
ções apresentadas, através do sistema de protocolo eletrônico disponi-
bilizado no portal do Município na Internet. 

  Art. 14. Quando necessário, a empresa poderá requerer que o pedido 
seja tramitado em sigilo, justificando tal solicitação. 

  § 1º O sigilo eventualmente concedido não se aplica às autoridades 
Policiais, do Ministério Público, dos Tribunais de Contas e do Poder Ju-
diciário. 

  § 2º Havendo pedido de tramitação sigilosa, o Secretário de Desenvol-
vimento Econômico deve se manifestar acerca do deferimento ou não do 
pedido, podendo solicitar, para tanto, parecer de órgãos técnicos espe-
cíficos, se necessário. 

  § 3º O sigilo sobre o processo e seus documentos será retirado quando 
da emissão da decisão definitiva pela concessão, ou não, dos benefícios 
pleiteados. 

  Art. 15. O pedido de concessão dos benefícios deverá ser instruído, 
minimamente, com os seguintes documentos, sem prejuízo da apresen-
tação de outros que a empresa entenda indispensáveis para a análise 
do pedido: 

  I - petição fundamentada apresentando:

  a) prospecto de apresentação da empresa e do empreendimento que 
se pretende instalar em Americana;

  b) prospecto das startups e do projeto por elas desenvolvidos com 
investimentos da empresa investidora;

  c) previsão de faturamento anual da empresa investidora e das star-
tups;

  d) previsão de arrecadação de impostos municipais decorrentes da 
instalação das empresas no Município de Americana pelo prazo de con-
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cessão dos benefícios pleiteados; 

  e) previsão do número de postos de trabalhos diretos e indiretos criados 
no Município de Americana após a instalação das empresas; 

  f) impactos ambientais, inclusive urbanos, causados pela instalação 
das empresas no Município de Americana; 

  g) infraestrutura urbana mínima necessária para a instalação das ativi-
dades, caso não estejam presentes;

  h) comprovação da regularidade fiscal, trabalhista, previdenciária e so-
cietária de todas as empresas; 

  i) valor estimado do investimento a ser realizado para instalação das 
empresas no Município; 

  II - cópias digitalizadas de todos os documentos necessários para com-
provar as informações constantes da petição, inclusive: 

  a) contrato social ou estatuto e demais documentos constitutivos da 
empresa e das startups; 

  b) cópias dos documentos pessoais dos sócios ou representantes le-
gais; 

  c) procuração, se for o caso, conferindo poderes ao signatário da peti-
ção para agir em nome da empresa; 

  d) contratos formalizados entre as startups e a empresa prestadora de 
serviços, para realização do investimento naquelas;

  III - declaração, em documento próprio, dos representantes legais das 
startups, quando não controladas pela empresa investidora, indicando 
que concordam com a transferência de sua sede para o Município de 
Americana. 

  Parágrafo único. Ao tomarem conhecimento do pedido, as autoridades 
indicadas no artigo 11, o Prefeito, e servidores por eles indicados, pode-
rão requisitar, da empresa, a apresentação de outros documentos, infor-
mações ou projeções que julguem necessárias para a demonstração do 
interesse público. 

  Art. 16. Após a apresentação, o pedido será analisado pelos profissio-
nais da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, os quais elaborarão 
parecer fundamentado, indicando a correção e/ou viabilidade dos dados 
apresentados pela empresa, bem como das projeções econômicas apre-
sentadas. 

  Parágrafo único. A Secretaria de Fazenda realizará cálculo de projeção 
dos impactos fiscais causados pela concessão dos benefícios, emitindo 
parecer sobre a viabilidade econômica da concessão diante das limita-
ções impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. 

  Art. 17. De posse do parecer elaborado pela serventia da pasta, o Se-
cretário de Desenvolvimento Econômico elaborará sua manifestação 
endereçada aos demais secretários elencados no artigo 11, indicando: 

  I - os impactos da concessão para o erário e a eventual previsão de 
recuperação dos custos tributários para os cofres públicos; 

  II - os benefícios que poderão ser concedidos e os patamares de tais 
benefícios, observando que as isenções concedidas ao longo do período 
não poderão superar, em qualquer hipótese, a previsão de implemento 
de arrecadação prevista no projeto para o mesmo período; 

  III - sua decisão fundamentada pelo deferimento, ou indeferimento dos 
pedidos da empresa. 

  § 1ºA decisão do Secretário de Desenvolvimento Econômico será en-
caminhada concomitante ou separadamente às demais autoridades in-
dicadas no artigo 11, as quais se manifestarão acompanhando, ou não, 
o posicionamento. 

  § 2º O deferimento total ou parcial dos pedidos depende da unanimida-
de entre as autoridades elencadas no artigo 11. 

  Art. 18. A requerente será notificada da decisão emanada pelas auto-
ridades no próprio sistema em que tramita o processo e, nas hipóteses 
de indeferimento, ou de deferimento parcial dos pedidos, caberá recurso 
administrativo, no prazo de 5 (cinco) dias. 

  Parágrafo único. A autoridade que analisará o recurso administrativo 
poderá requisitar dos setores técnicos, a emissão de pareceres acerca 
das alegações constantes do corpo do recurso. 

  Art. 19. Com a publicação do decreto a que se refere o artigo 11, aper-
feiçoando a concessão dos benefícios, inicia-se prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias para que a beneficiada formalize as transferências e inicie 
suas atividades no Município de Americana. 

  § 1º O descumprimento do prazo previsto no caput deste artigo sem 
apresentação, por iniciativa da empresa, de justa causa, implicará a re-
vogação das concessões, sem prejuízo da cobrança por eventuais per-
das e danos eventualmente causados ao erário. 

  § 2º A prorrogação do prazo previsto no caput por uma única vez e, no 
máximo, por igual período, só poderá ser deferida por decisão do Prefei-
to mediante acolhimento das justificativas apresentadas pela empresa. 

  CAPÍTULO VI

  INCENTIVO AO INVESTIMENTO PELAS EMPRESAS LOCAIS

  Art. 20. A empresa prestadora de serviços já instalada no Município, as-
sim considerada aquela que já estiver em atividade nesta Municipalidade 
há mais de 180 (cento e oitenta) dias, contados retroativamente desde a 
data do protocolo do pedido a que se refere o artigo 13, poderá requerer 
a concessão dos benefícios desta Lei, contanto que comprove que: 

  I - realiza investimentos superiores a R$ 1.000.000,00 (um milhão de re-
ais) em startupsjá instaladas no Município de Americana, ou que serão 
para este Município transferidas no mesmo prazo previsto no artigo 19; 

  II - se encontra em situação de regularidade trabalhista, fiscal, previden-
ciária e societária em todas as esferas;

  III - não é beneficiária de outra modalidade ou programa de incentivo 
fiscal do Município de Americana, hipótese em que, poderá abrir mão 
dos benefícios já conseguidos para adesão ao presente programa. 

  Parágrafo único. Para fins de análise dos pedidos de concessão dos 
benefícios, nos termos deste artigo, aplicam-se todas as previsões cons-
tantes desta Lei para as empresas que pretendem se transferir para esta 
Municipalidade, contanto que não sejam incompatíveis com o fato de a 
empresa já estar aqui instalada. 

  CAPÍTULO VII

  CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DOS BENEFÍ-
CIOS

  Art. 21. A manutenção, renovação e/ou prorrogação da vigência dos 
benefícios previstos nesta Lei fica condicionada à demonstração, pela 
empresa beneficiada, do cumprimento de, ao menos 80% (oitenta por 
cento) de todas as previsões descritas nas alíneas "c", "d", "e" e "i", do 
inciso I do artigo 15, tendo por referência os valores atualizados, pelo 
índice oficial utilizado pelo Município, apresentados pela empresa em 
seu pedido de adesão ao programa. 

  § 1º Ao longo de todo o tempo de gozo dos benefícios fiscais concedi-
dos, a Municipalidade realizará fiscalizações periódicas visando à cons-
tatação do atendimento às normas aqui previstas, bem como apurar o 
cumprimento ao que determina o caput. 

  § 2º Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, após o transcurso 
de metade do tempo de concessão dos benefícios, poderá ser realizada 
fiscalização para apuração do atingimento das metas previstas no pedi-
do de adesão ao programa e, constatando-se o não atingimento destas, 
poderão ser adotadas as seguintes medidas: 

  I - cassação imediata dos benefícios quando, por culpa da empresa 
beneficiada, ou por superdimensionamento do pedido inicial, não forem 
atingidas, ao menos, 50% (cinquenta por cento) de cada uma das pre-
visões; 

  II - concessão de prazo de até 180 (cento e oitenta) dias para atin-
gimento das metas, ou, no mesmo prazo, redimensionamento dos be-
nefícios de forma a compensar os valores gozados a maior, quando, 
sem culpa da empresa ou superdimensionamento do pedido inicial, não 
forem atingidas 50% (cinquenta por cento) das previsões; 

  III - concessão de prazo de até 180 (cento e oitenta) dias para atingi-
mento das metas, quando forem atingidas entre 50,1% (cinquenta intei-
ros e um décimo por cento) e 80% (oitenta por cento) de cada uma das 
previsões. 

  § 3º Transcorrido o prazo previsto no inciso II do § 2º, sem que a em-
presa tenha atingido as metas ou apresentado plano adequado de redi-
mensionamento capaz de compensar os valores gozados a maior, será 
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revogada a adesão ao programa. 

  § 4º Concedido o prazo previsto no inciso III do parágrafo segundo, 
sem atingimento das metas, poderá o Secretário de Desenvolvimento 
Econômico determinar o redimensionamento do benefício pelo período 
restante, de forma a compensar os valores e adequá-los aos números 
efetivamente medidos. 

  § 5º Quando o valor dos benefícios já gozados pela empresa for supe-
rior à possibilidade de compensação pelo período restante, os benefícios 
serão imediatamente cassados, sem prejuízo de medidas para ressar-
cimento ao erário. 

  § 6º A renovação e/ou a prorrogação dos benefícios será processada 
nos termos do capítulo VI desta lei, e o novo pedido só poderá ser apre-
sentado pela empresa no prazo de 180 (cento e oitenta) dias anteceden-
tes ao término da vigência dos benefícios concedidos. 

  Art. 22. A empresa obriga-se a manter, em relação a si e às startups 
que receberam seus investimentos, condição de regularidade fiscal, tra-
balhista, previdenciária e societária, ao longo de todo o período de gozo 
dos benefícios fiscais e/ou operacionais obtido nos termos desta Lei. 

  Parágrafo único. Constatadaa perda das condições de regularidade 
mencionadas no caput inaugura-se prazo de 180 (cento e oitenta) dias, 
contados desde a notificação encaminhada pelo Município de America-
na, para que se proceda à regularização, sob pena de cassação imedia-
ta de todos os benefícios fiscais concedidos. 

  Art. 23. Para manter os benefícios concedidos nesta Lei as empresas 
beneficiadas deverão, obrigatoriamente, e respeitadas as normas tribu-
tárias nacionais, realizar todo o faturamento dos serviços que prestar no 
Município de Americana. 

  Art. 24. A empresa beneficiada que, sob qualquer circunstância, alterar 
sua sede do Município de Americana, perderá todos os benefícios con-
cedidos a si e às startups nas quais investiu. 

  Art. 25. As condições impostas por esta Lei não excluem ou afastam 
outras obrigações previstas no código Tributário Municipal ou no Código 
Tributário Brasileiro. 

  Art. 26. No caso de incorporação, fusão, cisão, ou aquisição da bene-
ficiada por outra personalidade jurídica, serão mantidos os benefícios 
fiscais concedidos pelo prazo restante.

  Parágrafo único. Nas hipóteses previstas no caput os benefícios não 
se estenderão automaticamente a todo o grupo econômico formado, fi-
cando restritos às atividades e operações da empresa originária, salvo 
se o novo grupo formado for também beneficiado nos termos desta Lei. 

  CAPÍTULO VIII

  CRIAÇÃO DO ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO DE AMERICANA

  Art. 27. O Poder Executivo fica autorizado a promover, individualmen-
te ou mediante parceria com a iniciativa privada, a criação de espaço 
destinado à instalação e funcionamento de startups, no Município de 
Americana. 

  Parágrafo único. O Poder Executivo fica ainda autorizado a promover 
parcerias com instituições de ensino, associações e entidades visando 
à instalação e ampliação das unidades educacionais para instalação de 
cursos de áreas consideradas estratégicas para o desenvolvimento do 
ecossistema de inovação de Americana. 

  Art. 28. O espaço em que se dará a instalação de startups deverá 
funcionar em sistema de compartilhamento de infraestrutura e o Poder 
Público poderá disponibilizar, naquele espaço, toda a infraestrutura ne-
cessária, bem como serviços de fornecimento de água e comunicação 
de dados (conexão de Internet). 

  Art. 29. O Poder Executivo regulamentará, por decreto, a forma de sele-
ção das empresas que poderão ser instaladas naquele espaço. 

  CAPÍTULO IX

  DISPOSIÇÕES FINAIS

  Art. 30. Serão incluídos nos quadros de estimativa de renúncia de recei-
tas, das leis orçamentárias do Município, todos os benefícios concedidos 
com base na aplicação desta Lei. 

  Art. 31. Os impactos decorrentes da concessão dos benefícios fiscais 
constantes desta Lei serão amortizados e suplantados, segundo proje-

ções do Poder Executivo, pelo incremento de receita gerado pela atra-
ção de novas empresas e investimentos para o Município. 

  Art. 32. O Poder Executivo poderá regulamentar a aplicação desta Lei, 
não ficando a sua aplicabilidade ou vigência condicionada a tal regula-
mentação. 

  Art. 33. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando 
disposições contrárias. 

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 28 de junho de 2022.

   Ref. Prot. Digital PMA nº 68.127/2022.

Publicado na mesma data na 
Secretaria de Administração

JOSÉ EDUARDO DA CRUZ 
RODRIGUES FLORES

SECRETÁRIO ADJUNTO DE 
ADMINISTRAÇÃO 

FRANCISCO ANTONIO 
SARDELLI 

PREFEITO MUNICIPAL

HUGO STEFANO TROLY
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

NEGÓCIOS JURÍDICOS

 

DECRETO Nº 13.003, DE 28 DE JUNHO DE 2022.

"Aprova regulamento para uso do Teatro Municipal 'Lulu Benencase', e 
dá outras providências."

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

  Considerando o que consta do procedimento administrativo digital PMA 
nº 5.134/2022,

  D E C R E T A :

  Art. 1º Fica aprovado, na forma do instrumento anexo, que do presente 
Decreto faz parte integrante, regulamento que dispõe sobre o uso do 
Teatro Municipal "Lulu Benencase".

  Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário, especialmente os Decretos nº 11.447, 
de 20 de julho de 2016 e nº 11.455, 08 de agosto de 2016.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 28 de junho de 2022.

   Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.

  DECRETO Nº 13.003, DE 28 DE JUNHO DE 2022.

ANEXO

REGULAMENTO PARA USO DO TEATRO MUNICIPAL "LULU BE-
NENCASE"

  Art. 1º O uso do Teatro Municipal "Lulu Benencase" fica sujeito às nor-
mas estabelecidas neste regulamento.

  Art. 2º O uso do Teatro Municipal fica restrito à apresentação de espe-
táculos artísticos e culturais de qualidade, sendo proibida sua utilização 
para fins político-partidários, religiosos e congêneres.

  Parágrafo único. Por motivo de segurança e evacuação em caso de 
emergência, fica vedada a utilização do saguão de entrada do Teatro 
Municipal.

  Art. 3º Caberá à Secretaria de Cultura e Turismo, por meio de sua 
Unidade de Cultura, a apreciação das propostas de apresentação de 
espetáculos, que deverão ser encaminhadas com a antecedência míni-
ma de 40 (quarenta) dias, mediante requerimento protocolado digital (via 
1doc) no site da PMA.

  § 1º Do requerimento de que trata este artigo deverão constar:

  I - razão social do produtor ou promotor do evento, endereço da sede 
e telefone;
  II - cópia do comprovante de inscrição no cadastro nacional de pessoa 
jurídica (CNPJ);
  III - cópia do contrato social e de suas alterações, se o caso;
  IV - cópia dos documentos pessoais (cédula de identidade e compro-
vante de inscrição no cadastro de pessoa física) e comprovante de en-
dereço atualizado do seu titular ou do representante legal;
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  V - gênero, título e autoria do espetáculo;
  VI - data e horário pretendidos para a apresentação;
  VII - data e horário de montagem de cenários e equipamentos; 
  VIII - data e horário de desmontagem dos cenários e equipamentos;
  IX - duração do espetáculo;
  X - natureza e finalidade do espetáculo;
  XI - "release", fotos e informações gerais, além de críticas publicadas 
em jornais sobre o espetáculo;
  XII - valores do ingresso (inteiro, meia, bônus, antecipado e promocio-
nais);
  XIII - demais informações que o pretendente julgar importantes.

  § 2º Em caso de deferimento do pedido, o pretendente também deverá 
fornecer, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, maiores informações 
sobre a preparação, montagem e desmontagem do cenário no mesmo 
protocolo onde fez o requerimento.

  § 3º O protocolo do pedido não garante o uso do Teatro ou mesmo a(s) 
data(s) solicitada(s), bem como não poderá ser feita nenhum tipo de 
divulgação do espetáculo/evento, ou mesmo vendas de ingressos sem o 
devido deferimento e respectiva assinatura do contrato. 

  § 4º A Secretaria de Cultura e Turismo indeferirá o pedido que deixar de 
atender aos requisitos previstos no § 1º deste artigo, sem que caiba ao 
pretendente direito a qualquer indenização.

  § 5º A Secretaria de Cultura e Turismo poderá, a pedido do interessado 
e desde que a agenda o permita, liberar novas datas ou anuir com a 
transferência ou dilatação do período de apresentação do espetáculo.

  § 6º Em nenhuma hipótese um espetáculo poderá acarretar prejuízo à 
programação estabelecida.

  Art. 4º A autorização para uso do Teatro poderá, a qualquer tempo, ser 
suspensa, se o espetáculo em si ou as atitudes de seus participantes ou 
da platéia forem consideradas inadequadas ou divergentes do constante 
no requerimento/contrato e comprometedoras do objetivo principal da 
casa e de sua integridade, sem que caiba ao usuário direito a qualquer 
indenização.

  Art. 5º O Município não se responsabilizará por eventuais danos ou si-
nistros que venham a ocorrer ao patrimônio ou equipamentos do usuário 
ou serviços por ele contratados.

  Art. 6º Nenhum espetáculo poderá ser suspenso, cancelado ou trans-
ferido sem a prévia autorização da Secretaria de Cultura e Turismo, por 
meio de sua Unidade de Cultura, ficando o usuário que infringir a pre-
sente norma sujeito à multa correspondente a 20% (vinte por cento) da 
receita prevista com a lotação do Teatro.

  Parágrafo único. Ocorrendo ausência do elenco no dia do espetáculo, 
sem fundado motivo, o promotor do evento ficará sujeito à multa de 20% 
(vinte por cento) da receita prevista.

  Art. 7º O período para utilização do Teatro Municipal será de 2 (dois) 
dias, podendo esse prazo ser prorrogado, a critério da Secretaria de 
Cultura e Turismo, desde que não haja prejuízo para a programação 
estabelecida.

  Art. 8º O usuário será responsável por todas as despesas com pessoal 
por ele contratado e que lhe preste serviços sob qualquer forma, com-
preendendo salários e recolhimentos relativos a acidentes de trabalho, 
seguros e demais obrigações de natureza social e trabalhista, assumin-
do ainda a obrigação de cumprir todas as leis, decretos e regulamentos 
federais, estaduais e municipais, bem como de recolher todos os tribu-
tos, contribuições e preços públicos relativos à execução de seus servi-
ços, ficando também responsável pelas penalidades aplicadas pelos po-
deres públicos, resultantes de infrações ou inadimplemento contratual.

  § 1º Incluem-se também como de responsabilidade do usuário os reco-
lhimentos devidos ao ECAD (Escritório Central de Arrecadação de Direi-
tos), SBAT (Sociedade Brasileira de Atores Teatrais) e OMB (Ordem dos 
Músicos do Brasil).

  § 2º Em razão do AVCB - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, e 
visando a segurança do público e dos envolvidos no evento, todas as 
áreas identificadas como rota de fuga deverão permanecer desobstruí-
das, ficando o usuário ciente que em caso de descumprimento o evento 
será suspenso, até que seja sanado o problema.

  Art. 9º A utilização do Teatro Municipal dará direito ao usuário a toda sua 
lotação, observado o disposto nos parágrafos deste artigo.

  § 1° O usuário poderá liberar os ingressos que julgar necessários para 
a promoção do espetáculo, desde que a quantidade liberada não ultra-
passe 100 (cem) unidades, nela incluídos os destinados à Prefeitura 
Municipal.

  § 2° Em toda e qualquer apresentação, o usuário deverá liberar 30 
(trinta) ingressos à Prefeitura Municipal.

  § 3° Respeitado o limite previsto no § 1° deste artigo, os ingressos 
efetivamente liberados não estão sujeitos à incidência dos tributos e ou 
preços públicos municipais, previstos em lei ou regulamento.

  § 4° A lotação total será de 750 (setecentos e cinquenta) lugares, des-
contando deste total o número dos participantes na produção do evento, 
cuja listagem nominal, deverá ser encaminhada até 15 (quinze) dias an-
tes da data do evento ao administrador do Teatro; 

  § 5° Fica proibida o acréscimo de assentos além da capacidade total 
estabelecida que é de 750 (setecentos e cinquenta) lugares; 

  § 6° Em razão do AVCB (auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros), 
a capacidade de pessoas (lotação máxima) no palco por apresentação 
será limitada em 55 (cinquenta e cinco) pessoas.

  § 7° Em razão do AVCB (auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros), a 
capacidade (lotação máxima) dos Camarins ficam assim limitadas:

  I - Camarim nº 1 - 04 (quatro) pessoas;
  II - Camarim nº 2 - 04 (quatro) pessoas;
  III - Camarim nº 3 - 02 (duas) pessoas;
  IV - Camarim nº 4 - 02 (duas) pessoas;
  V - Camarim nº 5 - 05 (cinco) pessoas;
  VI - Camarim nº 6 - 05 (cinco) pessoas;
  VII - Sala de Imprensa - 05 (cinco) pessoas;

  Art. 10. O usuário fica obrigado a indenizar a Prefeitura Municipal de 
Americana por eventual inadimplemento contratual e por possíveis da-
nos que causar às dependências e equipamentos do Teatro, bem como 
a terceiros e seus bens.

  § 1° Ocorrendo danos, o administrador do Teatro lavrará um registro 
da ocorrência, que deverá ser assinado pelo responsável e por 2 (duas) 
testemunhas e imediatamente encaminhado ao Secretário de Cultura e 
Turismo para as providências cabíveis. 

  § 2° Se houver recusa do responsável em assinar o registro, deverá o 
documento ser encaminhado com a assinatura de 4 (quatro) testemu-
nhas.

  Art. 11. A confecção dos ingressos será de responsabilidade da empre-
sa contratada pelo Município para gerenciamento da bilheteria do Teatro, 
por meio da publicação do edital respectivo.

  § 1º Os ingressos adquiridos nos pontos de vendas, por meio da rede 
mundial de computadores ou call center poderão ser acrescidos, no má-
ximo, em 20% (vinte por cento) de seu valor, a título de taxa de conveni-
ência ou serviços a serem pagos pelo expectador.

  § 2º Não incidirá sobre os ingressos adquiridos na bilheteria do Teatro 
Municipal a cobrança de taxa de conveniência ou demais serviços.

  § 3° Os ingressos deverão ser confeccionados de acordo com o número 
de lugares existentes no teatro, sendo proibida a venda de bilhetes de 
cortesia.

  Art. 12. Os espetáculos deverão ter início no horário anunciado, poden-
do haver uma tolerância de 15 (quinze) minutos de atraso, caso ocorram 
problemas técnicos. 

  § 1° O atraso superior a 15 (quinze) minutos acarretará ao usuário 
multa equivalente a 20% (vinte por cento) da receita prevista com a apre-
sentação do espetáculo.

  § 2° Em qualquer hipótese deverá ser observado um intervalo mínimo 
de 30 (trinta) minutos entre o término de uma sessão e o início de outra.

  Art. 13. Os horários de carga, descarga, montagem e desmontagem de 
cenário, som, iluminação e demais equipamentos, serão de terças-feiras 
aos domingos das 9h às 11h e das 13h às 17h, previamente estabelecido 
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em contrato.

  § 1º Os ensaios poderão ser realizados nos seguintes dias e horários abaixo indicados, mediante o recolhimento de preços públicos conforme o 
Decreto nº 6.352, de 19 de novembro de 2004, a saber:

  I - de terças aos sábados das 9h às 11h e das 13h às 17h, ou das 14h00 ás 18h e das 19h00 às 22h; 

  II - aos domingos e feriados das 9h às 11h e das 12h às 17h;

  § 2° O usuário deverá escolher apenas um dos períodos (manhã/tarde ou tarde/ noite), não sendo permitido a utilização de dois períodos na mesma 
data;

  § 3° Em qualquer das hipóteses deverá ser respeitado os horários de refeições e descanso dos servidores do Teatro;

  § 4° Ficam expressamente proibidos os procedimentos de montagem e desmontagem de cenários, som e iluminação juntamente com os ensaios.

  § 5º Os equipamentos de som e iluminação poderão ser operados pelos técnicos do espetáculo, desde que acompanhados por um técnico do 
Teatro.

  § 6° Fica proibida a retirada de quaisquer equipamentos e bens móveis de seus respectivos lugares, sem a autorização prévia do administrador 
do Teatro.

  § 7° Notando qualquer irregularidade no manuseio dos equipamentos, o técnico do Teatro deverá comunicar imediatamente o administrador, para 
as providências cabíveis.

  Art. 14. Os cenários e demais equipamentos pertencentes ao usuário deverão ser retirados do teatro imediatamente após o término do espetáculo.

  Parágrafo único. Caso o usuário não tenha condição da retirada dos equipamentos imediatamente ao término do espetáculo, o mesmo agendará 
uma data e horário (caso haja disponibilidade de agenda) para retirada dos equipamentos, ficando sujeito ao pagamento de multa diária correspon-
dente ao preço público do evento realizado no Teatro.

  Art. 15. Toda e qualquer propaganda relativa aos espetáculos deverá ser previamente autorizada pela Secretaria de Cultura e Turismo, por meio 
de sua Unidade de Cultura.

  Art. 16. A colocação de anúncios relativos aos espetáculos e patrocinadores somente será permitida após a apresentação do material e respectiva 
aprovação pela Secretaria de Cultura e Turismo, por meio de sua Unidade de Cultura.

  Parágrafo único. A propaganda deverá observar os critérios de divulgação aprovados pela Secretaria de Cultura e Turismo.

  Art. 17. Será de inteira responsabilidade do usuário o transporte do cenário e outros materiais a ele pertencentes.

  Parágrafo único. A retirada dos equipamentos será sempre acompanhada pela administração do Teatro, obedecendo aos horários estipulados no 
art. 13 deste regulamento.

  Art. 18. O Teatro permanecerá fechado às segundas-feiras e nos demais dias em que o administrador, com a anuência da Secretaria de Cultura e 
Turismo, julgar necessários, para limpeza, manutenção e compensação de jornada de trabalho dos servidores.

  Art. 19. O Teatro não desenvolverá atividades no período de 10 de janeiro a 10 de fevereiro de cada ano, permanecendo fechado para manutenção.

  Art. 20. Nas salas de som, luz, projeção, balcão de gravação e de canhões de iluminação, bem como na bilheteria, somente será permitida a entrada 
da equipe de trabalho e do pessoal administrativo do Teatro devidamente identificado por crachás.

  Art. 21. O administrador do Teatro poderá impedir a entrada ou determinar a retirada de pessoas que por seu comportamento inadequado incomo-
dem aos demais.

  Art. 22. A direção do Teatro não se responsabilizará por objetos de uso pessoal esquecidos no local.

  Art. 23. Fica proibido o consumo de alimentos e bebidas, exceto água, nas áreas internas do teatro, abrangendo palco e platéia, durante a realização 
de espetáculos, ensaios e montagem e desmontagem de cenários, som, iluminação e demais equipamentos.

  Parágrafo único. O consumo de alimentos somente será permitido nos camarins e no saguão de entrada do Teatro Municipal.

  Art. 24. Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria de Cultura e Turismo, por meio de sua Unidade de Cultura. 

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 28 de junho de 2022.

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração

JOSÉ EDUARDO DA CRUZ RODRIGUES FLORES
SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO 

FRANCISCO ANTONIO SARDELLI 
PREFEITO MUNICIPAL

HUGO STEFANO TROLY
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS
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DECRETO N. º 13.005, DE 29 DE JUNHO DE 2022

 
Prefe itura Municipal de  Americana  

Estado de São Paulo  
  
  

  
    SECRETARIA DE 

              ADMINISTRAÇÃO 
(Decreto 13005/2022 – Página 1/4)  
 

Avenida Brasil,nº 85 – Centro – Tel. (19) 3475.9030 
CEP – 13465-901 – Americana- SP – e-mail: administração@americana.sp.gov.gov.br 

 
 

DECRETO N. º 13.005, DE 29 DE JUNHO DE 2022. 
   

“Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar, 
autorizado pelo artigo 4º, da Lei n. º 6.581, de 14 de dezembro 
de 2021. ” 

 
Francisco Antonio Sardelli, Prefeito Municipal de Americana, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei: 
 
D E C R E T A: 

 
 Art. 1º Fica aberto na Secretaria de Fazenda, da Prefeitura Municipal de Americana, um crédito adicional no valor de R$ 
8.918.581,76 (oito milhões, novecentos e dezoito mil, quinhentos e oitenta e um reais e setenta e seis centavos), 
suplementar às seguintes dotações do orçamento vigente: 

 
02 – Órgão – Prefeitura Municipal de Americana 

02.05 – Unidade Orçamentária – Secretaria de Administração 
02.05.01 – Unidade Executora – Gabinete e Dependências 

 
Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$ 

 
3.1.90.94.04.122.112.013 01 Indenizações e Restituições Trabalhistas 

 
Total da Unidade 

        18.000,00 
           

18.000,00 

02.08 – Unidade Orçamentária – Secretaria de Cultura e Turismo 
02.08.02 – Unidade Executora – Cultura 

 
Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$ 

 
3.3.90.39.13.392.222.022 01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

 
Total da Unidade 

        86.000,00 
           

86.000,00 

02.09 – Unidade Orçamentária – Secretaria de Educação 
02.09.01 – Unidade Executora – Gabinete e Dependências 

 
Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$ 

 
3.3.90.30.12.306.292.030 05 Material de Consumo 

 
Total da Unidade 

   2.000.000,00 
           

2.000.000,00 

02.09.02 – Unidade Executora – Ensino Fundamental 
 

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$ 
 

3.3.90.30.12.361.312.032 
3.3.90.39.12.361.312.032 
4.4.90.52.12.361.312.032 

05 
05 
05 

Material de Consumo 
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

Equipamentos e Material Permanente 
 

Total da Unidade 

   1.500.000,00 
1.300.000,00 

360.000,00 
           

3.160.000,00 
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Prefe itura Municipal de  Americana  

Estado de São Paulo  
  
  

  
    SECRETARIA DE 

              ADMINISTRAÇÃO 
(Decreto 13005/2022 – Página 2/4)  
 

Avenida Brasil,nº 85 – Centro – Tel. (19) 3475.9030 
CEP – 13465-901 – Americana- SP – e-mail: administração@americana.sp.gov.gov.br 

 
 

 
02.09.03 – Unidade Executora – Educação Infantil 

 
Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$ 

 
3.3.90.30.12.365.332.035 
3.3.90.39.12.365.332.035 
3.3.90.39.12.365.352.038 
4.4.90.52.12.365.352.038 

05 
05 
05 
05 

Material de Consumo 
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

Equipamentos e Material Permanente 
 

Total da Unidade 

   690.000,00 
1.000.000,00 
1.000.000,00 

150.000,00 
           

2.840.000,00 
 

02.14 – Unidade Orçamentária – Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde 
02.14.01 – Unidade Executora – Gabinete e Dependências 

 
Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$ 

 
3.1.90.94.10.122.852.112 01 Indenizações e Restituições Trabalhistas 

 
Total da Unidade 

      120.000,00 
           

120.000,00 

02.14.03 – Unidade Executora – Serviços de Saúde Básica e Preventiva 
 

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$ 
 

4.4.90.51.10.301.911.029 
3.3.90.93.10.301.912.116 

01 
02 

Obras e Instalações 
Indenizações e Restituições 

 
Total da Unidade 

      20.000,00 
2.553,10 

           
22.553,10 

02.16 – Unidade Orçamentária – Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 
02.16.03 – Unidade Executora – Obras Públicas 

 
Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$ 

 
3.3.90.39.15.451.992.140 
4.4.90.51.15.452.1031.033 

01 
01 

Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Obras e Instalações 

 
Total da Unidade 

50.000,00        
10.000,00 

           
60.000,00 

02.21 – Unidade Orçamentária – Secretaria de Desenvolvimento Econômico 
02.21.01 – Unidade Executora – Gabinete e Dependências 

 
Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$ 

 
4.4.90.51.23.691.1131.043 01 Obras e Instalações 

 
Total da Unidade 

 
Total do Órgão 

        11.428,66          
   

11.428,66 
 

8.317.981,76  
 

04 – Órgão – Fundação de Saúde do Município de Americana 
04.18 – Unidade Orçamentária – Fundação de Saúde do Município de Americana
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Prefe itura Municipal de  Americana  

Estado de São Paulo  
  
  

  
    SECRETARIA DE 

              ADMINISTRAÇÃO 
(Decreto 13005/2022 – Página 3/4)  
 

Avenida Brasil,nº 85 – Centro – Tel. (19) 3475.9030 
CEP – 13465-901 – Americana- SP – e-mail: administração@americana.sp.gov.gov.br 

 
 

 
04.18.01 – Unidade Executora – Diretoria e Dependências 

 
Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$ 

 
3.3.90.39.10.302.1242.163 05 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

 
Total da Unidade 

 
Total do Órgão 

 
Total Geral 

      600.600,00          
   

600.600,00 
 

600.600,00 
 

8.918.581,76  
 
Art. 2º Do crédito aberto no artigo anterior, R$ 916.028,66 (novecentos e dezesseis mil, vinte e oito reais e sessenta e seis 
centavos) serão cobertos com recursos provenientes da anulação parcial das seguintes dotações do orçamento vigente: 
 

02 – Órgão – Prefeitura Municipal de Americana 
02.05 – Unidade Orçamentária – Secretaria de Administração 

02.05.01 – Unidade Executora – Gabinete e Dependências 
 

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$ 
 

3.3.90.30.04.122.112.013 
3.3.91.97.04.122.112.013 

01 
01 
 

Material de Consumo 
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS 

 
Total da Unidade 

  18.000,00 
86.000,00 

   
104.000,00  

02.14 – Unidade Orçamentária – Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde 
02.14.01 – Unidade Executora – Gabinete e Dependências 

 
Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$ 

 
3.3.90.30.10.301.862.113 
3.3.90.39.10.301.862.113 

05 
05 

Material de Consumo 
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

 
Total da Unidade 

      500.000,00 
100.600,00 

           
600.600,00 

02.14.05 – Unidade Executora – Atenção Especializada e Hospitalar 
 

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$ 
 

3.1.90.11.10.302.932.131 01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 
 

Total da Unidade 

      140.000,00 
           

140.000,00 

02.16 – Unidade Orçamentária – Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 
02.16.02 – Unidade Executora – Limpeza Pública 

 
Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$ 
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3.3.71.70.15.452.982.139 01 Rateio pela Participação em Consórcio Público 
 

Total da Unidade 

        10.000,00 
           

10.000,00 

02.16.03 – Unidade Executora – Obras Públicas 
 

Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$ 
 

3.1.90.11.15.451.992.140 01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 
 

Total da Unidade 

        50.000,00 
           

50.000,00 

02.21 – Unidade Orçamentária – Secretaria de Desenvolvimento Econômico
02.21.01– Unidade Executora – Gabinete e Dependências

 
Classificação Geral Fonte Especificação Valor em R$ 

 
4.4.90.52.23.691.1132.150 01 Equipamentos e Material Permanente 

 
Total da Unidade 

 
Total do Órgão 

 
Total Geral 

   11.428,66 
                

11.428,66 
 

916.028,66 
 

916.028,66 
 

Art. 3º Do crédito aberto no artigo 1º, R$ 8.002.353,10 (oito milhões, dois mil, trezentos e cinquenta e três reais e dez centavos) 
serão cobertos com recursos provenientes do superávit financeiro, apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, 
referente a saldos bancários remanescentes do Salário Educação e de convênio firmado com o Governo Estadual e R$ 200,00 
(duzentos reais) serão cobertos com recursos provenientes do excesso de arrecadação, a ser verificado no presente exercício, 
oriundos de convênio firmado com o Governo Estadual, nos termos dos incisos I e II, do parágrafo 1º, do artigo 43, da Lei 
Federal 4.320, de 17 de março de 1.964. 
 
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 
Prefeitura Municipal de Americana, aos 29 de junho de 2022. 

 
 
 

                                                                                                     Francisco Antonio Sardelli 
            Publicado na mesma data na                                                                               Prefeito Municipal 
             Secretaria de Administração. 
           
 
 
 
     José Eduardo da Cruz Rodrigues Flores                                                              Hugo Stefano Troly 
     Secretário Adjunto de Administração                                                      Secretário Municipal de Negócios Jurídico 
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