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

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 

LICITAÇÕES

EDITAL DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

n TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2023. 

Processo n.º 12.746/2022.

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE 
OBRAS DE ADEQUAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNI-
CÍPIO, COM CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, SINALIZAÇÃO VIÁRIA, 
ACESSIBILIDADE E CICLOVIAS, COM FORNECIMENTO DE MATE-
RIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS".
Entrega dos Envelopes: 23 de Fevereiro de 2023, das 08h00, às 
09h15 horas.
Sessão de abertura dos Envelopes: 23 de Fevereiro de 2023, às 
09h30 horas.
Prazo para retirada do Edital: A partir do dia 07 de Fevereiro de 2023 
até o dia 22 de Fevereiro de 2023, o Edital estará à disposição dos 
interessados na Unidade de Suprimentos da Prefeitura Municipal de 
Americana, no horário das 09h00 às 16h00, ou no site: www.americana.
sp.gov.br.

  Eu, Tássia Helena Modenesi Tavares, matrícula n.º 14.676 conferi o 
presente. Eu, José Eduardo da Cruz Rodrigues Flores, Secretário Ad-
junto de Administração, autorizei a publicação oficial. Americana, 02 de 
Fevereiro de 2023.
 

PORTARIA Nº 10.920, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2023.

José Eduardo da Cruz Rodrigues Flores, Secretário Adjunto de Admi-
nistração, 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° 1.248/2023, 

  R E S O L V E :

  Nomear a Comissão I, composta pelos membros, Eduardo Moreira 
Mongelli, Francisco de Assis Rossi Haddad, Marcos Henrique Biasi Mos-
cardini e Janaína Cerimele Assis Dezan (suplente), para dirimir e apurar 
os fatos narrados nos autos administrativos, mediante abertura de Pro-
cesso Administrativo Disciplinar.

  Publique-se na forma da Lei. 

  Prefeitura Municipal de Americana, ao 1º de fevereiro de 2023.

  Publicado na mesma data na Secretaria de Administração. 

JOSÉ EDUARDO DA CRUZ RODRIGUES FLORES
SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO

 

DECRETO Nº 13.185, DE 31 DE JANEIRO DE 2023.

"Outorga à P. R. Gonçalves Produtos Agroecológicos permissão de uso 
da área que especifica, e dá outras providências."

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

  Considerando o disposto nos arts. 62, incisos V e VI, e 82, § 4º, da Lei 
Orgânica do Município de Americana;

  Considerando o disposto na Lei nº 4.299, de 4 de janeiro de 2006; 

  Considerando o que consta no Decreto n° 9.706, de 3 de julho de 2012, 
e;

  Considerando o que consta do procedimento administrativo PMA nº 
18.343/2022,

  D E C R E T A :

  Art. 1º Fica outorgada ao empresário individual P. R. Gonçalves Produ-
tos Agroecológicos, inscrito no CNPJ/MF sob nº 17.625.297/0001-83, e 
no Cadastro de Atividades do Município sob nº 87.030, com endereço 
estabelecido na Rua dos Solimões, nº 749, Jardim São Roque, nesta 
cidade, permissão de uso de área pública a seguir descrita:

  Proprietário: Prefeitura Municipal de Americana.

  Local: Rua Orlando Dei Santi - Gleba 1AA - Jardim Nossa Senhora 
Fátima - Americana/SP. 

  Cadastro: 08.0580.0040.0000.

  Descrição: "Inicia-se no ponto localizado no alinhamento da Rua Orlan-
do Dei Santi e segue em reta pelo alinhamento com rumo 58°45'14"SE 
numa distância de 22,00m (vinte e vinte metros); deste segue em curva à 
direita (raio 265,00) divisando com área de cadastro 08.0580.0020.0000 
numa distância de 101,75m (cento e um metros e setenta e cinco centí-
metros); deste segue em curva à esquerda (raio 285,00) divisando com 
área de cadastro 08.0580.0020.0000 numa distância de 73,83m (setenta 
e três metros e oitenta e três centímetros); deste segue em reta divisan-
do com área de cadastro 08.0580.0020.0000 com o rumo 54°39'01"SE 
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numa distância de 8,11m (oito metros e onze centímetros); deste deflete 
a direita segue em reta divisando com área remanescente com rumo 
66°55'44"NE numa distância de 89,51m (oitenta e nove metros e cin-
quenta e um centímetros); deste deflete à direita e segue em reta di-
visando com Centro Estadual de Educação Técnica Paula Souza com 
rumo 23°04'16"NW numa distância de 113,57m (cento e treze metros 
e cinquenta e sete centímetros); deste deflete à esquerda e segue em 
reta divisando com Centro Estadual de Educação Técnica Paula Souza 
com o rumo 66°59'53"SW numa distância de 15,20m (quinze metros e 
vinte centímetros); deste deflete à direita e segue em reta divisando com 
Gleba 1AB cad. 08.0580.0030.0000 com o rumo 23°49'59"NW numa 
distância de 58,75m (cinquenta e oito metros e setenta e cinco centíme-
tros); deste deflete à direita e segue em reta divisando Gleba 1AB cad. 
08.0580.0030.0000 com o rumo 31°14'46"SW numa distância de 18,53m 
(dezoito metros e cinquenta e três centímetros); até o ponto inicial perfa-
zendo uma área superficial de 10.000,00m² (dez mil metros quadrados)." 

  Parágrafo único. A área objeto da permissão de uso outorgada por este 
Decreto deverá ser utilizada pelo permissionário, exclusivamente, para 
o cultivo de hortaliças.

  Art. 2º Em decorrência da permissão de uso outorgada, o permissioná-
rio pagará à Prefeitura Municipal, mensalmente, na Unidade de Gestão 
Financeira ou na rede bancária, por meio de guias, carnês ou boletos, a 
critério exclusivo do Poder Público, preço público no valor de R$610,02 
(seiscentos e dez reais e dois centavos), cujo recolhimento deverá ser 
efetuado até o dia 25 (vinte e cinco) do mês subsequente ao de refe-
rência.

  Parágrafo único. O preço público decorrente da permissão de uso de 
que trata este Decreto será: 

  I - reajustado de acordo com a legislação municipal vigente;

  II - devido até a data de revogação deste diploma, ou até a data da inte-
gral desocupação do bem, caso, por qualquer motivo, esta ocorra após 
a edição do referido ato revocatório;

  III - os preços públicos recebidos com base no presente decreto serão 
destinados ao Fundo Municipal do Meio Ambiente, criado pela Lei nº 
3.394, de 22 de fevereiro de 2000, alterada pela Lei nº 4.096, de 22 de 
outubro de 2004.

  Art. 3º Sem prejuízo da exigibilidade do preço público previsto no art. 
2º deste Decreto, a Prefeitura Municipal poderá lançar eventuais tributos 
incidentes sobres o imóvel e sobre a atividade ali desenvolvida, ficando 
o permissionário responsável, também, pelo pagamento das tarifas ou 
taxas devidas ao DAE - Departamento de Água e Esgoto e à Companhia 
Paulista de Força e Luz - CPFL - Energia, decorrentes da utilização de 
seus respectivos serviços.

  Art. 4º Durante a vigência da presente permissão de uso, o permissio-
nário deverá observar e cumprir, sob pena de revogação, as seguintes 
condições:

  I - manter o bem público em boas condições de conservação e uso, 
executando as reformas e construções que se fizerem necessárias, sem 
que delas resulte qualquer direito à indenização ou retenção;
  II - conservar o bem público e suas adjacências em boas condições de 
limpeza e livre de lixo, detritos e entulhos;

  III - atender às exigências dos Poderes Públicos; 

  IV - não ceder, transferir, emprestar, arrendar, locar ou estabelecer par-
ceria, a qualquer título, total ou parcialmente, sobre o objeto da permis-
são de uso, sem autorização prévia e expressa do Poder Executivo; 

  V - não alterar a finalidade da permissão de uso, salvo com a prévia e 
expressa autorização do Poder Executivo concedida por meio de novo 
decreto, nem utilizar espaço que exceda a área ora permitida; 

  VI - apresentar à Municipalidade, quando exigido, os comprovantes de 
pagamento dos preços públicos decorrentes da permissão de uso e dos 
tributos incidentes sobre o imóvel ou a atividades ali desenvolvida, bem 
como das tarifas de água, esgoto e de energia elétrica;

  VII - pagar pontualmente o preço público decorrente da permissão, 
podendo, a exclusivo critério do Poder Executivo, ser tolerado atraso 
máximo de 2 (dois) meses consecutivos, caso em que o permissionário 
não poderá se valer desta tolerância por mais de uma vez a cada ano 
do calendário civil;

  VIII - manter os dados cadastrais regularmente atualizados, junto ao 
Cadastro de Atividades da Prefeitura Municipal;

  IX - cumprir todas as demais determinações legais e regulamentares 
vigentes.

  Art. 5º Caberá exclusivamente ao permissionário suportar os danos 
pessoais ou patrimoniais originados de caso fortuito, força maior, ou de-
corrente da ação de terceiros, contra as edificações, melhoramentos e 
demais benfeitorias a serem instaladas no imóvel objeto desta permis-
são. 

  Art. 6º Toda e qualquer benfeitoria que vier a ser introduzida no bem pú-
blico objeto da permissão de uso a ele ficará incorporada, não gerando 
ao permissionário qualquer direito de indenização ou retenção.

  Art. 7º Além de se submeter ao poder de polícia de todos os demais 
órgãos da Prefeitura Municipal, o permissionário será especialmente fis-
calizado pela Unidade de Vigilância da Secretaria de Saúde, cujo Diretor 
deverá encaminhar relatório semestral ao Gabinete do Prefeito, infor-
mando se estão sendo fielmente cumpridas todas as exigências e obri-
gações estabelecidas neste decreto e na legislação aplicável, sendo que 
a informação de não cumprimento ensejará a revogação da permissão. 

  Art. 8º A permissão de uso de que trata este Decreto é outorgada a título 
precário e por prazo indeterminado, podendo ser revogada a qualquer 
tempo, a exclusivo critério da Administração Pública Municipal.

  Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 31 de janeiro de 2023.

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 Nº 13.184, DE 30 DE JANEIRO DE 2023.

"Concede incentivos fiscais e benefícios à empresa que especifica e dá 

outras providências.."

Francisco Antonio Sardelli, Prefeito Municipal de Americana, no uso 

das atribuições que lhe são conferidas por lei;

  Considerando as disposições do artigo 19, da Lei Municipal n° 5.143, 

de 1° de fevereiro de 2011; 

  Considerando as disposições do artigo 5°, da Lei Municipal n° 5.143, 

de 1° de fevereiro de 2011, com redação parcialmente alterada pelas 

Leis Municipais n° 5.160, de 4 de março de 2011 e Lei n° 5.297, de 30 

de janeiro de 2012; 

  Considerando as disposições do Decreto Municipal n° 9.084, de 8 de 

agosto de 2011, com redação parcialmente alterada pelo Decreto Muni-

cipal nº 9.230, de 21 de outubro de 2011;

  Considerando o disposto nos autos do protocolo digital PMA n° 

92.042/2022,

  D E C R E T A :

  Art. 1° Ficam concedidos às empresas AMC PROPERTY HOLDING 

LTDA., pessoa jurídica de direito privado devidamente inscrita no CNPJ 

sob o nº 42.156.416/0001-43, com sede na Rua Dr. Amânciode Car-

valho, nº 182,conjunto 102, Vila Mariana, na cidade de São Paulo/SP, 

e a empresa AMERICANMEDICALCENTERSERVIÇOS MÉDICOS E 

HOSPITALARES LTDA., pessoa jurídica de direito privado devidamente 

inscrita no CNPJ sob o nº 46.767.076/0001-48, com sede na Avenida 

Rafael Vitta, nº 1.730, Jardim Dona Judith, na cidade de Americana/SP, 

os seguintes incentivos fiscais previstos no artigo 5º, da Lei Municipal n° 

5.143, de 1º de fevereiro de 2011, e suas alterações posteriores, pelo 

prazo de 10 (dez) anos, a saber:

  a) à empresa AMC PROPERTY HOLDING LTDA.:

  I - isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, incidente 

sobre o imóvel cadastrado perante a Municipalidade sob o número 

20.0166.0359.0000, que será utilizado para a implantação da empresa;

  IV - isenção do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, 

incidente sobre os serviços de construção civil previstos nos subitens 

7.01, 7.02, 7.03, 7.04, 7.05 e 7.19 da lista descrita no art. 38, da Lei nº 

4.930, de 24 de dezembro de 2009, prestados exclusivamente nas obras 

de edificação das instalações de propriedade das empresas beneficia-

das por esse programa;

  VI - isenção das taxas e contribuições de qualquer natureza, dentre 

as quais, a taxa de coleta e remoção de lixo; a taxa de aproveitamento 

junto ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU, e a taxa 

de saneamento.

  b) à empresa AMERICANMEDICALCENTERSERVIÇOS MÉDICOS E 

HOSPITALARES LTDA.:

  III - aplicação de alíquota de 2% (dois por cento) no lançamento do Im-

posto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, incidentes sobre a 

atividade fim da empresa que vier a se instalar no Município.

  Art. 2° Fica concedido às empresas, prazo de 24 (vinte e quatro) meses, 

prorrogáveis por igual período, para a conclusão do empreendimento. 

  Parágrafo único. O não cumprimento do prazo estabelecido no caput 

implicará em imediata cassação dos benefícios concedidos, nos termos 

do artigo 20, da Lei Municipal n° 5.143, de 1° de fevereiro de 2011. 

  Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revoga-

das as disposições contrárias.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 30 de janeiro de 2023.

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

 

PORTARIA Nº 10.917, DE 30 DE JANEIRO DE 2023.

"Que exonera a pedido a servidora pública municipal concursada."

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 - Exonerar, a pedido, conforme protocolo digital nº 3.973/2023, a ser-

vidora pública municipal concursada LIDIANE REGINA DA SILVA, ma-

trícula 16343, do cargo de ESCRITURÁRIO, em 30 de janeiro de 2023.

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

cação.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 30 de janeiro de 2023.

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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PORTARIA Nº 10.918, DE 31 DE JANEIRO DE 2023.

"Dispõe sobre a composição da Comissão de Seleção responsável pela 

análise e processamento do chamamento público que especifica."

Francisco Antonio Sardelli,Prefeito Municipal de Americana, no uso 

das atribuições que lhe são conferidas por lei;

  Considerando o disposto da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 

2014, que institui normas gerais para parcerias entre Poder Público e 

Organizações da Sociedade Civil;

  Considerando o disposto no Decreto nº11.506, de 24 de outubro de 

2016, que dispõe sobre a celebração de parcerias entre a Administração 

Pública e as Organizações da Sociedade Civil;

  Considerando o disposto no Decreto nº 11.828, de 10 de outubro de 

2017;

  Considerando o que consta no Processo Administrativo Digital PMA nº 

7.530/2020,

  R E S O L V E :

  I - Nomear para compor a Comissão de Seleção responsável pela aná-

lise e processamento do Chamamento Público nº 01 de 03 de fevereiro 

de 2023 referente à Serviço de Proteção Social Especial de Alta Comple-

xidade de Acolhimento Institucional em abrigo para famílias e pessoas 

do Gênero Feminino em Situação de Violência, os seguintes membros, 

representantes da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos:

  - Silvia Regina Zambello Felippe- Matrícula :16.268 

  - Katia Cristina Ravagnani Elias - Matrícula:14.955

  - Alline Pereira da Silva - Matrícula:16.265

  - Geisa Salete Beltrami Cavallaro - Matrícula:15.425

  II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-

-se as disposições em contrário.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 31 de janeiro de 2023.

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

 

PORTARIA Nº 10.919, DE 31 DE JANEIRO DE 2023.

"Que exonera servidor público municipal concursado."

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 - Exonerar, por motivo de falecimento, conforme memorando digital 
nº 1.288/2023, o servidor público municipal concursado CLAUDIO HEN-
RIQUE DA COSTA NETO, matrícula 13783, na função de AUXILIAR DE 
FARMÁCIA.

  II - Estabelecer que esta portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a 
partir de 27 de janeiro de 2023.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 31 de janeiro de 2023.

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

 

LICITAÇÕES

EDITAL DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

n PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023. 

 Processo nº 13.146/2022.

OBJETO: "AQUISIÇÃO DE LIVROS PARADIDÁTICOS PARA OS 
ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO".
  Abertura das Propostas: 16 de Fevereiro de 2023, a partir das 08h00 
horas.
  Início da sessão de disputa de preços: 16 de Fevereiro de 2023, a 
partir das 08h30 horas.
  O Edital estará à disposição dos interessados na Unidade de Supri-
mentos, sito a Av. Brasil, nº 85, 1º andar, no horário das 09h00 às 16h00 
horas, no site www.americana.sp.gov.br, ou www.bbmnetlicitacoes.com.
br, a partir de 06 de Fevereiro de 2023.

  Eu, Tássia Helena Modenesi Tavares, matrícula 14.676, conferi o pre-
sente. Eu, José Eduardo da Cruz Rodrigues Flores, Secretário Adjunto 
de Administração, autorizei a publicação oficial. Americana, 02 de Feve-
reiro de 2023.
 

DECRETO Nº 13.186, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2023.

"Fixa normas para a execução orçamentária e financeira do exercício de 

2023, e dá outras providências"

Francisco Antonio Sardelli, Prefeito Municipal de Americana, no uso 

das atribuições que lhe são conferidas por lei;
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  Considerando o disposto na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março 

de 1964; na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de 

Responsabilidade Fiscal); na Lei Orgânica do Município de Americana 

(LOMA); na Lei nº6.658, de 1° de julho de 2022 (Lei de Diretrizes Orça-

mentárias) e na Lei nº6.703, de 06 de dezembro de 2022 (Lei Orçamen-

tária Anual);

  Considerando que o Programa de Governo expresso no Plano Pluria-

nual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei do Orçamento, requer 

a adoção de procedimentos que disciplinem a realização dos dispêndios 

e o controle da receita, visando o sustentável equilíbrio financeiro;

  Considerando a necessidade de assegurar à execução orçamentária 

o equilíbrio entre as receitas e as despesas, para garantir a estabilidade 

do Tesouro do Município, e;

  Considerando, finalmente, ser imperiosa a adoção de medidas preven-

tivas que assegurem o nivelamento das despesas autorizadas às recei-

tas arrecadadas durante a execução do Orçamento de 2023,

  D E C R E T A :

  CAPÍTULO I

  DA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

  Art. 1º A execução orçamentária e financeira do Município de Americana 

no exercício de 2023 obedecerá ao disposto no orçamento - programa, 

aprovado pela Lei nº 6.703, de 06 de dezembro de 2022, e será realizada 

de conformidade com a legislação orçamentária e financeira vigentes, 

Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, Lei Complementar nº 

101, de 04 de maio de 2000 e com as normas de que trata este Decreto.

  § 1º Na execução orçamentária e financeira dos valores estabelecidos 

na Lei nº6.703, de 06 de dezembro de 2022, os ordenadores de despesa 

são responsáveis pela observância do cumprimento de todas as dispo-

sições legais contidas na Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, 

na Lei nº6.658, de 1º de julho de 2022 e na Lei Complementar nº 101, 

de 04 de maio de 2000.

  § 2º A realização de despesas em desacordo com o disposto neste 

Decreto acarretará a responsabilização das autoridades que lhes derem 

causa. 

  Art. 2º O responsável de cada unidade orçamentária, com base nos va-

lores das dotações definidas nos Anexos da Lei Orçamentária nº 6.703, 

de 06 de dezembro de 2022, deverá adequar a sua programação orça-

mentária, obedecendo:

  I - o limite da dotação orçamentária disponível por elemento econômi-

co, observadas as eventuais alterações orçamentárias procedidas por 

suplementação ou redução, mediante lei ou decreto, e;

  II - o montante disponível estabelecido para cada atividade ou projeto, 

aprovado no orçamento-programa vigente, observadas eventuais altera-

ções procedidas nos termos deste Decreto.

  Art. 3º As normas e os princípios estabelecidos neste Decreto aplicam-

-se aos órgãos da administração direta, fundos especiais e, no que cou-

ber, à administração indireta.

  Art. 4º No caso de a receita não comportar o cumprimento das metas 

de equilíbrio fiscal, a Administração promoverá a limitação de empenhos 

e movimentação financeira, exceção feita às despesas que constituam 

obrigações constitucionais, inclusive aquelas destinadas ao pagamento 

do serviço da dívida.

  § 1º Havendo o restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, 

a recomposição das dotações, cujos empenhos foram limitados, dar-se-

-á de forma proporcional às reduções efetivadas.

  § 2º Ficam fixadas as metas mensais de arrecadação e o cronograma 

de execução mensal de desembolso do exercício de 2023, conforme 

Anexo Único deste Decreto.

  CAPÍTULO II

  RESERVA, EMPENHO e LIQUIDAÇÃO

  Art. 5º As novas contratações para a execução de obras, prestação de 

serviços e compras, referidas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993 (Lei de Licitações) e Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021 (Lei 

de Licitações e Contratos Administrativos) serão precedidas de reserva 

de recursos orçamentários, devidamente autorizada pelo respectivo or-

denador da despesa.

  Parágrafo único. A reserva de recursos de que trata o caput deste artigo 

observará:

  I - a existência de crédito orçamentário suficiente para atendê-la;

  II - do valor total estimado, deverá ser reservado, no mínimo, o valor 

previsto para empenho no exercício de 2023, considerando os prazos de 

licitação e assinatura do contrato.

  Art. 6º É vedada a realização de despesas sem prévio empenho, nos 

termos do art. 60, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

  Art. 7º O empenho de despesa a ser custeada integral ou parcialmente 

com recursos externos depende da efetiva contratação da operação de 

crédito, da realização de convênios, dentre outros, 

  assegurando a disponibilidade dos recursos destinados ao pagamento 

dos compromissos a serem assumidos.

  Art. 8º Preliminarmente à liquidação das despesas, a unidade gestora 

deverá providenciar a recepção e conferência dos materiais, equipamen-

tos, serviços ou obras.

  Art. 9º A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adqui-
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rido pelo credor, decorrente do efetivo cumprimento de suas obrigações, 

pela correta entrega do material ou prestação do serviço, execução da 

obra ou implemento da condição contratual, observado o disposto no art. 

63 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

  Parágrafo único. Após a verificação mencionada no caput deste artigo, 

a unidade gestora deverá atestar a nota fiscal/fatura e juntá-la ao respec-

tivo processo para pagamento.

  Art. 10. A ordenação e a liquidação da despesa são responsabilidades 

da unidade gestora da dotação orçamentária.

  CAPÍTULO III

  DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

  Art. 11. Para fins de pagamento, a Unidade ordenadora da despesa 

deverá examinar e conferir os procedimentos administrativos no que se 

referem à instrução processual, valores a serem pagos, valores a serem 

retidos, documentos comprobatórios e datas de vencimento, bem como 

quaisquer outras rotinas afetas à espécie.

  Art. 12. Compete ao Secretário Municipal de Fazenda e a Unidade de 

Tesouraria a realização de toda e qualquer movimentação financeira, 

com aquiescência do Chefe do Executivo.

  Art. 13. As ordens de pagamento bancárias deverão ser assinadas por, 

no mínimo, 02 (dois) agentes previamente autorizados, conforme ato 

delegatório.

  CAPÍTULO IV

  DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E DOS CRÉDITOS ADICIO-

NAIS

  Art. 14. Os decretos de suplementação serão realizados conforme a 

necessidade, prezando o processo de planejamento permanente.

  Art. 15. O pedido de abertura de crédito adicional suplementar feito pelo 

titular do órgão municipal deverá ser feito de forma digital e encaminha-

do à Secretaria Municipal de Fazenda com antecedência de, no mínimo, 

05 (cinco) dias úteis, com indicação obrigatória dos recursos de cobertu-

ra e a justificativa de sua necessidade, e ainda, seguindo as instruções 

fornecidas pela Unidade de Planejamento Orçamentário e Financeiro.

  § 1º Sendo dois ou mais os órgãos envolvidos, o pedido deverá conter 

a assinatura de seus titulares.

  § 2º Os pedidos de abertura de crédito adicional suplementar enca-

minhados em desacordo com as normas estabelecidas neste Decreto 

serão rejeitados.

  Art. 16. Os fundos municipais, quando da solicitação de abertura de 

crédito adicional suplementar pelo excedente de receita, ficam obrigados 

a instruir o pedido com os seguintes documentos emitidos pelas autori-

dades competentes:

  I - demonstrativo que comprove a existência de recursos;

  II - saldo do exercício anterior, a ser demonstrado através da juntada de 

cópia de extratos bancários;

  III - total das receitas arrecadadas até a data da solicitação, a ser de-

monstrada através da juntada de cópia do balancete;

  IV - total do orçamento corrente até a data da solicitação, incluídas as 

suplementações e as anulações do período.

  CAPÍTULO V

  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

  Art. 17. Durante a execução orçamentária deverão ser observados os 

critérios e as disposições previstas na Lei nº6.703, de 06 de dezembro 

de 2022, bem como a limitação de empenho, nos termos do art. 9º da Lei 

Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.

  Art. 18. As situações excepcionais não contempladas neste Decreto 

serão tratadas e deliberadas pela Secretaria Municipal de Fazenda em 

processo administrativo próprio.

  Parágrafo único. Poderão ser editadas instruções específicas, de acor-

do com as atribuições de cada órgão, a fim de atender as situações 

previstas no caput deste artigo.

  Art. 19. O procedimento adotado em desacordo com as determinações 

constantes deste Decreto será objeto de apuração de responsabilidade 

funcional.

  Art. 20. Integra este Decreto o Anexo Único, com as metas de arre-

cadação e com o cronograma de execução mensal de desembolso do 

exercício de 2023.

  Art. 21. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

  Prefeitura Municipal de Americana, ao 1º de fevereiro de 2023.

   Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.

   Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.

   Francisco Antonio Sardelli

   Prefeito Municipal

             José Eduardo da Cruz Rodrigues Flores

   Secretário Adjunto de Administração

         Hugo Stefano Troly

   Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

        Ref. Memorando Digital nº1.242/2023
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Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

833,33                  833,33                  833,33                  833,33                  833,33                  833,33                  
833,33                  833,33                  833,33                  833,33                  833,33                  833,37                  

174.300.058,20   83.188.664,16     83.188.664,16     83.188.664,16     83.188.664,16     83.188.664,16     
83.188.664,16     83.188.664,16     83.188.664,16     83.188.664,16     83.188.664,16     83.188.664,20     
10.686.133,33     10.686.133,33     10.686.133,33     10.686.133,33     10.686.133,33     10.686.133,33     
10.686.133,33     10.686.133,33     10.686.133,33     10.686.133,33     10.686.133,33     10.686.133,37     

31.750,00             31.750,00             31.750,00             31.750,00             31.750,00             31.750,00             
31.750,00             31.750,00             31.750,00             31.750,00             31.750,00             31.750,00             

333,33                  333,33                  333,33                  333,33                  333,33                  333,33                  
333,33                  333,33                  333,33                  333,33                  333,33                  333,37                  

3.310.391,66       3.310.391,66       3.310.391,66       3.310.391,66       3.310.391,66       3.310.391,66       
3.310.391,66       3.310.391,66       3.310.391,66       3.310.391,66       3.310.391,66       3.310.391,74       

188.329.499,85   97.218.105,81     97.218.105,81     97.218.105,81     97.218.105,81     97.218.105,81     
97.218.105,81     97.218.105,81     97.218.105,81     97.218.105,81     97.218.105,81     97.218.106,05     

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

1.599.500,00       1.599.500,00       2.639.175,00       2.639.175,00       2.639.175,00       2.639.175,00       
2.639.175,00       2.639.175,00       2.639.175,00       2.639.175,00       2.879.100,00       4.798.500,00       

47.366.588,20     47.366.588,20     78.154.870,16     78.154.870,16     78.154.870,16     78.154.870,16     
78.154.870,16     78.154.870,16     78.154.870,16     78.154.870,12     85.259.858,76     142.099.767,60   

6.611.680,00       6.611.680,00       10.909.272,00     10.909.272,00     10.909.272,00     10.909.272,00     
10.909.272,00     10.909.272,00     10.909.272,00     10.909.272,00     11.901.024,00     19.835.040,00     

981.425,00           981.425,00           1.619.351,25       1.619.351,25       1.619.351,25       1.619.351,25       
1.619.351,25       1.619.351,25       1.619.351,25       1.619.351,25       1.766.565,00       2.944.275,00       
3.836.455,00       3.836.455,00       6.330.150,75       6.330.150,75       6.330.150,75       6.330.150,75       
6.330.150,75       6.330.150,75       6.330.150,75       6.330.150,75       6.905.619,00       11.509.365,00     
2.490.785,00       2.490.785,00       4.109.795,25       4.109.795,25       4.109.795,25       4.109.795,25       
4.109.795,25       4.109.795,25       4.109.795,25       4.109.795,25       4.483.413,00       7.472.355,00       

62.886.433,20     62.886.433,20     103.762.614,41   103.762.614,41   103.762.614,41   103.762.614,41   
103.762.614,41   103.762.614,41   103.762.614,41   103.762.614,37   113.195.579,76   188.659.302,60   

GAMA 76.729.100,00        

Ameriprev 49.815.700,00        

Total 1.257.728.664,00   

Prefeitura 947.331.764,00      

DAE 132.233.600,00      

Fusame 19.628.500,00        

DAE

Órgão Total

Câmara 31.990.000,00        

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO PARA 2023

1.257.728.664,00   

ANEXO ÚNICO

Fusame

GAMA

Ameriprev

Total

10.000,00                

381.000,00              

1.089.375.364,00   

128.233.600,00      

4.000,00                  

39.724.700,00        

Órgão Total

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ARRECADAÇÃO PARA 2023

Câmara

Prefeitura
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