
Prefeitura de Sao Jose dos Campos 
- Estado de Sao Paulo -

L E I N. 10.121, DE 22 DE MAIO DE 2020. 

PUBLICAOO(A) NO JORNAL 
BOLETIM DO MUNICIPIC 
⸠

credenciados pela Secreta ria de Apoio Social ao 

Cidadao para ministrar oficinas, nos termos do respective Edital de Credenciamento n. 02/SASC/2018 e 

com fundamento na Lei Federal n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, por conta da suspensao das 

oficinas de fortalecimento de vinculo familiares e comunitarios nos Centres de Referenda de 

Assistencia Social e nos Centres de Referenda Especializado de Assistencia Social para o enfrentamento 

da pandemia decorrente do novo coronavirus- COVID-19. 

Art. 22 A antecipat;ao autorizada por esta Lei sera paga no valor de R$ 1.440,00 (urn mil 

quatrocentos e quarenta reais) correspondente a execut;ao minima de horas a que teriam direito no 

mes de junho caso as atividades estivessem acontecendo dentro da normalidade, nos termos do 

respective Edital de Credenciamento n. 02/SASC/2018. 

§ 12 0 pagamento disposto no "caput" deste artigo realizar-se-a no quinto dia util do 

mes de junho de 2020. 

§22 Poderao incidir sobre o valor concedido os descontos legais pertinentes. 

Art. 32 Os credenciados que fizerem jus ao beneficio deverao compensar os valores 

antecipados por meio de descontos proporcionais nos futures pagamentos pela prestat;ao dos servit;os 

no retorno das atividades, ainda no exercicio 2020, sob pena de serem descredenciados e de ficarem 

impossibilitados de participar de novo credenciamento e contratar com o Municipio pelo prazo de dois 

a nos. 

§ 12 Para receber os beneficios os credenciados deverao assinar urn Termo de 

Concordancia e Ciencia. 

§ 22 Nao sendo possivel a aplicat;ao do disposto no "caput" deste artigo, o Municipio 

podeni utilizar de todos as meios legais cabfveis para a ressarcimento "'f)\ p~b ~ o / ~ / \ 
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Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade sob o 
identificador 3100300032003300320039003A00540052004100
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Art. 42 As despesas decorrentes da execuc;ao desta Lei correrao por conta da dotac;ao 

orc;amentaria n. 50.10.3.3.90.39.08.244.0005.2.031.02.500041. 

Art. 52 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicac;ao. 

Sao Jose dos Campos, 22 de maio de 2020. 

Feku ~ 
Prefeito 

Secretario 

Melissa Pulice da Costa Mendes 

Secreta ria de Apoio Jurfdico 

Registrada no Departamento de Apoio Legislative da Secretaria de Apoio Jurfdico, aos 

vinte e dois dias do mes de maio do a no de dois mil e vinte. 
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Everto ~ eira 
Departamento de Apoio Legislative 

{Projeto de Lei n. 113/2020, de autoria do Poder Executive) 
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