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Câmara Municipal de São José dos Campos

Rua Desembargador Francisco Murilo Pinto, 33 
Vila Santa Luzia - São José dos Campos - SP 
CEP 12.209-535-Tel.: (12)3925.6566 
Email; camara@camarasjc.sp.gov.br

Ofício n5 1930

São José dos Campos, 21 de maio de 2020.

A Sua Excelência o Senhor 
Felício Ramuth
Prefeito de São José dos Campos/SP

Assunto; Autógrafos das Proposituras aprovadas na 32^ Sessão Ordinária.

Senhor Prefeito,

Encaminho os autógrafos dos processos abaixo relacionados, aprovados na 32? 
Sessão Ordinária, realizada em 21 de maio de 2020.

1) PROCESSO N9 3059/2020 - PROJETO DE LEI N? 84/2020 - AUTORIA: Poder Executivo
Dispõe sobre medidas emergenciais e transitórias para reger os contratos de gestão celebrados pelo 
Município com fundamento na Lei n. 9.784, de 24 de julho de 2018, que "Dispõe sobre a qualificação 
de entidades como organizações sociais e a celebração de Contrato de Gestão e dá outras 
providências", para as áreas que especifica, e os termos de colaboração e termos de fomento, 
instituídos pela Lei Federal n. 13.019, de 31 de julho de 2014, regulamentada neste Município pelo 
Decreto n. 18.299, de 7 de outubro de 2019, no período de emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do coronavírus - covid-19.

2) PROCESSO N2 3429/2020 - PROJETO DE LEI N9 109/2020 - AUTORIA: Poder Executivo
Altera a Lei n. 10.101, de 24 de abril de 2020, que autoriza o Município a conceder, em caráter 
emergencial e excepcional, o adiantamento de parte do auxílio concedido por meio do Programa 
Atleta Cidadão e aos beneficiados pela Lei n. 4.598, de 4 de julho de 1994, e dá outras providências.

3) PROCESSO N2 3445/2020 - PROJETO DE LEI N2 113/2020 - AUTORIA: Poder Executivo
Autoriza o Município a conceder, em caráter emergencial e excepcional, a antecipação do 
pagamento aos prestadores de serviços credenciados pela Secretaria de Apoio Social ao Cidadão 
para ministrar oficinas, nos termos do respectivo Edital de Credenciamento n. 02/SASC/2018.

4) PROCESSO N9 3446/2020 - PROJETO DE LEI N2 114/2020 - AUTORIA: Poder Executivo
Altera a Lei n. 10.103, de 24 de abril de 2020, que "Autoriza o Município a conceder, em caráter 
emergencial e excepcional, a antecipação do pagamento pela prestação do serviço de transporte 
escolar público de São José dos Campos.", e dá outras providências.
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5) PROCESSO N5 3447/2020 - PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR m 10/2020 - AUTORIA: Poder 
Executivo
Altera a Lei Complementar n. 634, de 17 de abril de 2020, que "Autoriza o Município a conceder, 
em caráter emergencial e excepcional, o adiantamento de parte da remuneração dos Professores 
eventuais contratados nos termos da Lei Complementar n. 187, de 2 de julho de 1999.", e dá outras 
providências.

Atenciosamente,

Ver. robertinho da Padaria 
Presidente
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