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Nº 2.861ANO LIV

DIÁRIO DO MUNICÍPIO
Poder Executivo - São José dos Campos

Leis
LEI COMPLEMENTAR N. 659, DE 21 DE OUTUBRO DE 2022.

Institui o Plano Diretor de Turismo Sustentável de São José dos Campos,

dene as atribuições da Administração Pública Municipal no planejamento,

desenvolvimento e estímulo ao setor turístico e dá outras providências.

O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que

lhe são conferidas pelo inciso VII do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de

5 de abril de 1990, az saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e

promulga a seguinte Lei Complementar:

TÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Fica instituído o Plano Diretor de Turismo Sustentável de São José dos

Campos, instrumento de planejamento capaz de orientar o desenvolvimento

econômico, político e social sustentável do turismo no Município, visando a

melhoria das condições de vida de sua população, inclusão social e respeito

ao meio ambiente.

Art. 2º Esta Lei Complementar estabelece as normas sobre a Política Municipal

de Turismo, dene as atribuições da Administração Pública Municipal no

planejamento, desenvolvimento e estímulo ao setor do turismo, disciplina a

prestação de serviços turísticos em consonância com o disposto na Lei Federal

n. 11.771, de 17 de setembro de 2008, conhecida como Lei Geral do Turismo

Brasileiro.

Art. 3º Caberá à Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico de

São José dos Campos, com o devido apoio do Conselho Municipal de Turismo

- COMTUR, estabelecer a Política Municipal de Turismo, com o escopo de

planejar, omentar, regulamentar, coordenar e scalizar a atividade turística,

bem como promover e divulgar institucionalmente o turismo em âmbito regional,

municipal e intermunicipal.

Art. 4º A Administração Pública Municipal atuará, mediante apoio técnico,

logístico e nanceiro, na consolidação do turismo como importante ator de

desenvolvimento sustentável, de distribuição de renda, de geração de emprego

e da conservação do patrimônio natural, cultural e turístico do Município.

Art. 5º A Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico de São

José dos Campos, no âmbito de sua competência e com apoio operacional

do COMTUR, scalizarão o cumprimento desta Lei Complementar por toda

e qualquer pessoa, ísica ou jurídica, que exerça a atividade de prestação de

serviços turísticos, cadastrada ou não, inclusive as que adotem, por extenso ou

de orma abreviada, expressões ou termos que possam induzir o erro quanto ao

real objetivo de suas atividades.

Parágrao único. O órgão responsável pela regularização da atividade poderá

estabelecer de acordo com critérios determinados pela Legislação Federal e

o Ministério do Turismo em suas atribuições, as atividades que poderão ser

consideradas turísticas e quais deverão ser regulamentadas, respeitados os

princípios constitucionais, e quais estarão submetidas ainda ao cumprimento

das normas previstas neste Plano.

Art. 6º O Plano Diretor de Turismo Sustentável faz parte de um processo

permanente de planejamento municipal, constituindo-se como o instrumento

básico, global e estratégico da política de desenvolvimento turístico doMunicípio,

devendo garantir o pleno exercício das unções sociais da atividade turística, o

desenvolvimento socioeconômico compatível com a preservação do patrimônio

cultural e natural do Município, e o uso socialmente justo e ecologicamente

equilibrado de seus recursos e do seu território.

Art. 7º O Plano Diretor de Turismo Sustentável tem como área de abrangência

a totalidade do território municipal nos termos da Constituição do Estado de

São Paulo.

TÍTULO II

DO OBJETIVO E DAS DIRETRIZES DO PLANO DESENVOLVIMENTO

TURÍSTICO MUNICIPAL

Art. 8º O Plano instituído por esta Lei Complementar tem como objetivo geral

promover apoio ao desenvolvimento turístico sustentável do Município de São

José dos Campos, objetivando a consolidação do Município enquanto destino

turístico de relevância para a região da Mantiqueira Paulista, o aumento da

competitividade no cenário nacional e internacional e a geração de trabalho,

renda e oportunidades para os residentes locais.

Art. 9º Constituem-se diretrizes especícas deste Plano Diretor de Turismo

Sustentável:

I - ortalecer as relações e promover a articulação do Poder Público com o

trade turístico e demais atores na gestão e governança das atividades turísticas

desenvolvidas em São José dos Campos e nos distritos de São Francisco

Xavier e Eugênio de Melo;

II - apoiar a expansão de segmentos turísticos já consolidados, como o Turismo

Ecológico, Gastronômico, Cultural, Esportivo, de Aventura e de Negócios e

Eventos, com a elaboração de projetos, ações e atividades voltadas para o uso

sustentável e a contemplação das belezas e recursos naturais do município;

III - fomentar e apoiar os segmentos turísticos com potencial para o

desenvolvimento econômico, como é o caso do turismo ecológico, cultural e

religioso, por meio de programas de incentivo e ações para consolidação;

IV - incentivar as práticas do turismo sustentável a partir da formulação de

políticas ambientais e de preservação, que tenham como objetivo maior o uso

consciente e responsável dos recursos turísticos do município;

V - estruturar e divulgar roteiros e campanhas de marketing dos atrativos

turísticos do município e proporcionar o incremento no fuxo de turistas de

maneira articulada a essas ações de marketing;

VI - prover melhorias à infraestrutura urbana e serviços básicos de modo a

beneciar a população local e atender adequadamente turistas e visitantes;

VII - estimular o desenvolvimento de ações voltadas ao turismo de base

comunitária, com estratégias e programas de capacitação para que a

comunidade local participe ativamente do setor do turismo;

VIII - sistematizar, atualizar e disponibilizar os dados referentes aos inventários

dos atrativos e infraestruturas turísticas;

IX - institucionalizar a política municipal de desenvolvimento turístico em São

José dos Campos; e

X - promover, sempre que possível, a realização de concessões e parcerias

público-privadas que atendam ao interesse público e, em especial, com relação

aos parques públicos, museus, prédios históricos e aparelhos públicos em geral,

fundamentais e correlatos para o fomento do turismo na cidade.

TÍTULO III

DO CADASTRO MUNICIPAL DE TURISMO

Art. 10. Fica criado o Cadastro Municipal de Turismo, nos termos do inciso IX

do art. 9º desta Lei Complementar, vinculado administrativamente à Secretaria

de Inovação e Desenvolvimento Econômico, que se constitui em um órgão

deliberativo e de assessoramento, na conjunção de esforços entre o Poder

Público e a sociedade civil nas questões reerentes ao desenvolvimento da

atividade de turismo no Município de São José dos Campos.

Art. 11. Poderão ser cadastradas, atendidas as condições próprias, as

sociedades empresárias que prestam os seguintes serviços:

I - restaurantes, cafeterias, bares e similares;

II - centros ou locais destinados a convenções ou a eiras e a exposições e

similares;

III - parques temáticos e empreendimentos dotados de equipamentos de

entretenimento e lazer;

IV - empreendimentos de apoio ao turismo;

V - casas de espetáculos e equipamentos de animação turística;

VI - organizadores, promotores e prestadores de serviços de infraestrutura,

locação de equipamentos e montadoras de eiras de negócios, exposições e

eventos;
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VII - locadoras de veículos para turistas, inclusive táxis;
VIII - prestadores de serviços especializados na realização e promoção das
diversas modalidades dos segmentos turísticos, inclusive atrações turísticas e
empresas de planejamento, bem como a pratica de suas atividades;
IX - guias de turismo; e
X - demais prestadores de serviços de apoio ao turista não relacionando
anteriormente.
Art. 12. Ficam previstos os seguintes deveres dos prestadores de serviços
turísticos:
I - mencionar e utilizar, em qualquer orma de divulgação e promoção, o
número de cadastro, os símbolos, expressões e demais ormas de identicação
determinadas pela Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico;
II - apresentar, na forma e no prazo estabelecido pela Secretaria de Inovação
e Desenvolvimento Econômico, inormações e documentos reerentes ao
exercício de suas atividades, empreendimentos, equipamentos e serviços, bem
como ao perl de atuação, qualidades e padrões de serviços por eles oerecidos;
III - manter, em suas instalações, local visível para registro de reclamações e
cópia do certicado de cadastro;
IV - manter, no exercício de suas atividades, estrita obediência aos direitos do
consumidor e à legislação ambiental; e
V - utilizar em todo e qualquer material promocional ou de divulgação a
logomarca instituída pela Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico
como identidade visual característica, assim como o slogan que estiver sendo
utilizado, como parte do esorço de marketing de xação da marca junto ao
público-alvo.
Parágrao único. Ficará a cargo da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento
Econômico a scalização do disposto nos incisos deste artigo.
TÍTULO IV
DA IMPLANTAÇÃO, RECURSOS, ALTERAÇÕES E REVISÃO
Art. 13. O desenvolvimento turístico municipal depende do apoio, da
estruturação e da implantação dos projetos estabelecidos, devendo ser levado
em consideração todas as atividades econômicas, culturais, estruturais e
cientícas relacionadas ao Turismo, tendo como objetivo a expansão das
atividades do setor e o ortalecimento do Município como núcleo turístico do
Estado de São Paulo.
Art. 14. Para a viabilização do Plano Diretor de Turismo Sustentável poderão ser
utilizados instrumentos nanceiros destinados à sua implantação, além das Leis
Orçamentárias Municipais, as taxas, tarias e os recursos arrecadados, aqueles
criados pela Legislação Municipal ou previstos por esta Lei Complementar, a
seguir discriminados:
I - recursos provenientes do Fundo Municipal de Turismo;
II - taxas e tarias que venham a ser criadas, nos termos da respectiva lei; e
III - outros recursos provenientes de repasses da União ou do Estado de São
Paulo, subvenções, parcerias ou convênios celebrados com os organismos
nacionais ou internacionais e produtos de aplicações de crédito relacionados
atribuídos ao Plano Diretor de Turismo Sustentável do Município, nos termos
da legislação vigente.
TÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 15. O Município poderá instituir por Lei, incentivos scais para o
atendimento das objetivas e diretrizes deste Plano, desde que esteja de acordo
com o art. 14 da Lei Complementar Federal n. 101, de 4 de maio de 2000 - Lei
de Responsabilidade Fiscal.
Parágrao único. Deverão ser beneciados pelos incentivos scais os projetos
que se enquadrarem no âmbito do Plano Diretor de Turismo Sustentável.
Art. 16. A revisão do Plano Diretor de Turismo Sustentável deverá ser realizada
trienalmente, sendo que quaisquer alterações serão propostas pelo Poder
Executivo, por meio de projeto de lei de revisão do Plano ou projeto de lei
especíco.
Art. 17. As alterações doPlano instituído por esta Lei Complementar, decorrentes
das revisões elaboradas pelo Poder Executivo serão, obrigatoriamente,
submetidas à apreciação do COMTUR, antes de serem encaminhadas ao
Poder Legislativo Municipal, sem prejuízo de outras modalidades de divulgação
e consulta com vistas à ampla participação comunitária nas decisões
concernentes às matérias de interesse local.
Parágrao único. O COMTUR de acordo com suas atribuições poderá
encaminhar requerer ou solicitar alterações de acordo com aprovação em suas
instâncias deliberativas no rito e orma requeridos por Lei.
Art. 18. A presente Lei Complementar será regulamentada, no que couber, por
meio de Decreto do Poder Executivo.
Art. 19. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
São José dos Campos, 21 de outubro de 2022.
Anderson Farias Ferreira
Prefeito
Alberto Alves Marques Filho
Secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico
Guilherme L. M. Belini
Secretário de Apoio Jurídico

Registrada no Departamento de Apoio Legislativo da Secretaria de Apoio

Jurídico, aos vinte e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Everton Almeida Figueira

Departamento de Apoio Legislativo

(Projeto de Lei Complementar n. 11/2022, de autoria do Poder Executivo)

Mensagem n. 22/SAJ/DAL/2022

L E I N. 10.599, DE 6 DE OUTUBRO DE 2022.

Autoriza o Poder Executivo a dispor sobre a realização de exames otalmológicos

e otorrinolaringológicos (audiometria) nos alunos matriculados na rede pública

de ensino do Município de São José dos Campos.

O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que

lhe são conferidas pelo inciso VII do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de

5 de abril de 1990, az saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e

promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a dispor sobre a realização de exames

otalmológicos e otorrinolaringológicos (audiometria) nos alunos matriculados

na rede pública de ensino do Município de São José dos Campos.

Parágrao único. A realização dos exames a que se reere o caput deste

artigo visa determinar as condições clínicas dos alunos para que não haja

comprometimento no desenvolvimento das atividades escolares.

Art. 2º Os exames poderão ser realizados nas séries iniciais de 1º a 4ª série do

ensino fundamental, a critério da Administração Municipal.

Art. 3º Os alunos submetidos aos exames e que apresentarem deciências

visuais ou auditivas, poderão ser encaminhados para programas especícos da

Secretaria da Saúde para tratamentos.

Parágrao único. Caso seja constatada a necessidade do uso de aparelho

auditivo, estes poderão ser concedidos de forma gratuita.

Art. 4º É facultada a celebração de convênios ou parcerias com os Municípios,

instituições de saúde ligadas ao Sistema Único de Saúde e outros órgãos para

o m a que se destina esta Lei.

Art. 5º As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta das

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

São José dos Campos, 13 de outubro de 2022.

Anderson Farias Ferreira

Prefeito

Marlian Machado Guimarães

Secretário de Governança

Margarete Carlos da Silva Correia

Secretária de Saúde

Guilherme L. M. Belini

Secretário de Apoio Jurídico

Registrado no Departamento de Apoio Legislativo da Secretaria de Apoio

Jurídico, aos treze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Everton Almeida Figueira

Departamento de Apoio Legislativo

(Projeto de Lei n. 341/2018, de autoria do Ver. Roberto do Eleven)

L E I N. 10.601, DE 13 DE OUTUBRO DE 2022.

Altera a Lei n. 6.852, de 19 de julho de 2005, que “Dispõe sobre o tempo de

atendimento ao público nas agências bancárias estabelecidas no município, e

dá outras providências.”.

O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que

lhe são conferidas pelo inciso VII do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de

5 de abril de 1990, az saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e

promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam alterados os §§ 1º e 2º e acrescidos os §§ 3º, 4º e 5º ao art. 4º da

Lei n. 6.852, de 19 de julho de 2005, com a seguinte redação:

“Art. 4º .................................................................................................................

§1º O denunciante poderá apresentar a denúncia no sistema Procon Digital

devendo digitalizar o “bilhete da senha” de atendimento de modo que o horário

de chegada e o horário de atendimento quem legíveis.

§2º A denúncia também poderá ser eita pessoalmente na sede do Procon,

onde os atendentes providenciarão a digitalização do “bilhete da senha”, com o

horário de chegada e atendimento visíveis, e, em seguida, anexarão o arquivo

na denúncia ormulada pelo consumidor.

§3º Após as providências previstas no §2º e, estando a digitalização visível, o

“bilhete da senha” será devolvido ao consumidor denunciante.

§4º Caso a digitalização não que visível, o Procon poderá reter o “bilhete da

senha” até o nal do processo administrativo, devendo certicar o ocorrido no

Processo Administrativo Coletivo criado.

§5º As instituições bancárias, nos casos em que or extrapolado o tempo de

atendimento de que trata os incisos I e II do § 1º do art. 1º desta Lei, deverão

devolver ao consumidor o respectivo bilhete da senha.”

Art. 2º Fica alterado o art. 5º da Lei n. 6.852, de 2005, com a seguinte redação:

“Art. 5º A xação dos valores das multas nas inrações praticadas contra o

consumidor respeitarão os limites previstos no art. 57 da Lei Federal n. 8.078 de

11 de setembro de 1990.”
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Art. 3º Fica alterado o art. 7º da Lei n. 6.852, de 2005, que passa a vigorar com

a seguinte redação:

“Art. 7º As penalidades das multas serão xadas conorme inrações e valores

abaixo:

I - alta de equipamento ou equipamento inoperante (natureza grave): R$

80.000,00 (oitenta mil reais) a cada constatação pelo Procon;

II - alta de cartazes de divulgação da Lei Municipal (natureza grave): R$

40.000,00 (quarenta mil reais) a cada constatação pelo Procon;

III - atraso no atendimento por minuto excedente ou ração, conorme abaixo:

a) até 10 minutos (natureza leve): R$ 1.000,00 (um mil reais);

b) mais de 10 e até 20 minutos (natureza leve): R$ 1.200,00 (um mil e

duzentos reais);

c) mais de 20 e até 30 minutos (natureza leve): R$ 1.400,00 (um mil e

quatrocentos reais);

d) mais de 30 e até 40 minutos (natureza média): R$ 1.800,00 (um mil e

oitocentos reais);

e) mais de 40 e até 50 minutos (natureza média): R$ 2.500,00 (dois mil e

quinhentos reais);

) mais de 50 e até 60 minutos (natureza média): R$ 3.500,00 (três mil e

quinhentos reais).

§1º A partir da primeira hora, os valores anteriores serão aplicados em dobro,

cumulativamente (natureza grave).

§2º A partir da segunda hora, os valores anteriores serão aplicados em triplo,

cumulativamente (natureza grave).

§3º Os valores das multas serão atualizados monetariamente, a partir de 2022,

com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC,

apurado pelo Instituto Brasileiro de Geograa e Estatística - IBGE, nos termos

das Leis n. 5.784, de 19 de dezembro de 2000, e n. 5.831, de 9 de março de

2001, ou outras que venham a substituí-las.”

Art. 4º Fica alterado o art. 12 da Lei n. 6.852, de 2005, que passa a vigorar com

a seguinte redação:

“Art. 12. A regulamentação das disposições da presente Lei, em ace de tratar

de relações de consumo, ca autorizada ao Departamento de Proteção ao

Consumidor da Secretaria de Apoio Jurídico, mediante Decreto, atendendo

sempre o caso especíco.”

Art. 5º Fica revogado o art. 9º da Lei n. 6.852, de 19 de julho de 2005, com

suas alterações.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

São José dos Campos, 13 de outubro de 2022.

Anderson Farias Ferreira

Prefeito

Marlian Machado Guimarães

Secretário de Governança

Bruno Henrique dos Santos

Secretária de Proteção ao Cidadão

Guilherme L. M. Belini

Secretário de Apoio Jurídico

Registrado no Departamento de Apoio Legislativo da Secretaria de Apoio

Jurídico, aos treze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Everton Almeida Figueira

Departamento de Apoio Legislativo

(Projeto de Lei n. 225/2022, de autoria do Ver. Zé Luís)

L E I N. 10.602, DE 13 DE OUTUBRO DE 2022.

Denomina a Rua 14, do Loteamento SetGarden, de Rua Benedita Lazara

Fernandes de Oliveira.

O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que

lhe são conferidas pelo inciso VII do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de

5 de abril de 1990, az saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e

promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada a Rua 14 do Loteamento SetGarden, de Rua Benedita

Lazara Fernandes de Oliveira.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.

São José dos Campos, 13 de outubro de 2022.

Anderson Farias Ferreira

Prefeito

Marcelo Pereira Manara

Secretário de Urbanismo e Sustentabilidade

Gláucio Lamarca Rocha

Secretário de Mobilidade Urbana

Guilherme L. M. Belini

Secretário de Apoio Jurídico

Registrado no Departamento de Apoio Legislativo da Secretaria de Apoio

Jurídico, aos treze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Everton Almeida Figueira

Departamento de Apoio Legislativo

(Projeto de Lei n. 251/2022, de autoria do Vereador Roberto do Eleven)

L E I N. 10.603, DE 13 DE OUTUBRO DE 2022.
Denomina a Rua Vinte e Um, do Loteamento Residencial SetGarden, de Rua
Dirceu Silvério de Almeida.
O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que
lhe são conferidas pelo inciso VII do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de
5 de abril de 1990, az saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e
promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica denominada a Rua Vinte e Um do Loteamento Residencial
SetGarden, de Rua Dirceu Silvério de Almeida.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São José dos Campos, 13 de outubro de 2022.
Anderson Farias Ferreira
Prefeito
Marcelo Pereira Manara
Secretário de Urbanismo e Sustentabilidade
Gláucio Lamarca Rocha
Secretário de Mobilidade Urbana
Guilherme L. M. Belini
Secretário de Apoio Jurídico
Registrado no Departamento de Apoio Legislativo da Secretaria de Apoio
Jurídico, aos treze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.
Everton Almeida Figueira
Departamento de Apoio Legislativo
(Projeto de Lei n. 272/2022, de autoria do Vereador Juvenil Silvério)

L E I N. 10.604, DE 13 DE OUTUBRO DE 2022.
Denomina a Rua 17 (dezessete), do Loteamento Residencial SetGarden São
José dos Campos, de Rua José de Souza.
O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que
lhe são conferidas pelo inciso VII do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de
5 de abril de 1990, az saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e
promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica denominada a Rua 17 (dezessete) do Loteamento Residencial
SetGarden São José dos Campos, de Rua José de Souza.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São José dos Campos, 13 de outubro de 2022.
Anderson Farias Ferreira
Prefeito
Marcelo Pereira Manara
Secretário de Urbanismo e Sustentabilidade
Gláucio Lamarca Rocha
Secretário de Mobilidade Urbana
Guilherme L. M. Belini
Secretário de Apoio Jurídico
Registrado no Departamento de Apoio Legislativo da Secretaria de Apoio
Jurídico, aos treze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.
Everton Almeida Figueira
Departamento de Apoio Legislativo
(Projeto de Lei n. 280/2022, de autoria do Vereador Juvenil Silvério)

L E I N. 10.605, DE 13 DE OUTUBRO DE 2022.
Denomina a Estrada Servidão Petrobrás, na Vila Tatetuba, conhecida como
antiga Estrada Servidão Petrobrás, como “Rua Todas as Nações”.
O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que
lhe são conferidas pelo inciso VII do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de
5 de abril de 1990, az saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e
promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica Denominada a Estrada Servidão Petrobrás, conorme croqui anexo
aos autos, trecho destacado em “L”, no mapa anexo, que liga a Via Cambuí,
após passagem pelo Viaduto Romeu Tuma, sentido centro ao bairro, sobre
a Rodovia Presidente Dutra, altura do Km 145 à portaria da Igreja Batista
da Cidade de São José dos Campos, na Vila Tatetuba, passando ao lado da
Faculdade de Medicina Humanitas, conhecida como antiga Estrada Servidão
Petrobras, como “Rua Todas as Nações”.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
São José dos Campos, 13 de outubro de 2022.
Anderson Farias Ferreira
Prefeito
Marcelo Pereira Manara
Secretário de Urbanismo e Sustentabilidade
Gláucio Lamarca Rocha
Secretário de Mobilidade Urbana
Guilherme L. M. Belini
Secretário de Apoio Jurídico
Registrado no Departamento de Apoio Legislativo da Secretaria de Apoio
Jurídico, aos treze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Everton Almeida Figueira

Departamento de Apoio Legislativo

(Projeto de Lei n. 315/2022, de autoria do Vereador Renato Santiago)
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L E I N. 10.609, DE 13 DE OUTUBRO DE 2022.

Denomina a Rua Oito do Loteamento Residencial SetGarden, de Rua Anderson

Albergoni.

O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que

lhe são conferidas pelo inciso VII do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de

5 de abril de 1990, az saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e

promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada a Rua Oito do Loteamento Residencial SetGarden São

José dos Campos, de Rua Anderson Albergoni.

Art. 2º Esta Lei revoga a Lei n. 10.493, de 07 de abril de 2022.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

São José dos Campos, 13 de outubro de 2022.

Anderson Farias Ferreira

Prefeito

Marcelo Pereira Manara

Secretário de Urbanismo e Sustentabilidade

Gláucio Lamarca Rocha

Secretário de Mobilidade Urbana

Guilherme L. M. Belini

Secretário de Apoio Jurídico

Registrado no Departamento de Apoio Legislativo da Secretaria de Apoio

Jurídico, aos treze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Everton Almeida Figueira

Departamento de Apoio Legislativo

(Projeto de Lei n. 234/2022, de autoria do Ver. Juvenil Silvério)

L E I N. 10.610, DE 13 DE OUTUBRO DE 2022.

Denomina a área descrita como Sistema de Lazer 3 localizado na Avenida

Alcino Vivaldi da Silva do Loteamento Setville Altos de São José, de Sistema de

Lazer Vicente Inácio da Silva.

O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que

lhe são conferidas pelo inciso VII do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de

5 de abril de 1990, az saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e

promulga a seguinte Lei:

Art. 1º º Fica denominada a área descrita como Sistema de Lazer 3 localizado

na Avenida Alcino Vivaldi da Silva do Loteamento Setville Altos de São José, de

Sistema de Lazer Vicente Inácio da Silva.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.

São José dos Campos, 13 de outubro de 2022.

Anderson Farias Ferreira

Prefeito

Marcelo Pereira Manara

Secretário de Urbanismo e Sustentabilidade

Gláucio Lamarca Rocha

Secretário de Mobilidade Urbana

Guilherme L. M. Belini

Secretário de Apoio Jurídico

Registrado no Departamento de Apoio Legislativo da Secretaria de Apoio

Jurídico, aos treze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Everton Almeida Figueira

Departamento de Apoio Legislativo

(Projeto de Lei n. 253/2022, de autoria do Ver. Roberto do Eleven)

L E I N. 10.611, DE 13 DE OUTUBRO DE 2022.

Denomina a Rua 10 (Dez), localizada no Loteamento Terras Alpha São José dos

Campos, de Rua Raquel Cristina Paiotti Sousa.

O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que

lhe são conferidas pelo inciso VII do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de

5 de abril de 1990, az saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e

promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada a Rua 10 (Dez), localizada no Loteamento Terras Alpha

São José dos Campos, de Rua Raquel Cristina Paiotti Sousa.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

São José dos Campos, 13 de outubro de 2022.

Anderson Farias Ferreira

Prefeito

Marcelo Pereira Manara

Secretário de Urbanismo e Sustentabilidade

Gláucio Lamarca Rocha

Secretário de Mobilidade Urbana

Guilherme L. M. Belini

Secretário de Apoio Jurídico

Registrado no Departamento de Apoio Legislativo da Secretaria de Apoio

Jurídico, aos treze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Everton Almeida Figueira

Departamento de Apoio Legislativo

(Projeto de Lei n. 260/2022, de autoria do Ver. Fernando Petiti)

L E I N. 10.612, DE 13 DE OUTUBRO DE 2022.

Denomina a Rua 9 (Nove), localizada no Loteamento Terras Alpha São José dos

Campos, de Rua Julia Paiotti Sousa.

O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que

lhe são conferidas pelo inciso VII do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de

5 de abril de 1990, az saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e

promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada a Rua 9 (Nove), localizada no Loteamento Terras Alpha

São José dos Campos , de Rua Julia Paiotti Sousa.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

São José dos Campos, 13 de outubro de 2022.

Anderson Farias Ferreira

Prefeito

Marcelo Pereira Manara

Secretário de Urbanismo e Sustentabilidade

Gláucio Lamarca Rocha

Secretário de Mobilidade Urbana

Guilherme L. M. Belini

Secretário de Apoio Jurídico

Registrado no Departamento de Apoio Legislativo da Secretaria de Apoio

Jurídico, aos treze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Everton Almeida Figueira

Departamento de Apoio Legislativo

(Projeto de Lei n. 261/2022, de autoria do Ver. Fernando Petiti)

L E I N. 10.613, DE 13 DE OUTUBRO DE 2022.

Denomina a Rua Vinte e Dois do Loteamento Residencial SetGarden, de Rua

Vicente Alves da Rocha.

O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que

lhe são conferidas pelo inciso VII do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de

5 de abril de 1990, az saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e

promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada a Rua Vinte e Dois do Loteamento Residencial

SetGarden, de Rua Vicente Alves da Rocha.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

São José dos Campos, 13 de outubro de 2022.

Anderson Farias Ferreira

Prefeito

Marcelo Pereira Manara

Secretário de Urbanismo e Sustentabilidade

Gláucio Lamarca Rocha

Secretário de Mobilidade Urbana

Guilherme L. M. Belini

Secretário de Apoio Jurídico

Registrado no Departamento de Apoio Legislativo da Secretaria de Apoio

Jurídico, aos treze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Everton Almeida Figueira

Departamento de Apoio Legislativo

(Projeto de Lei n. 273/2022, de autoria do Ver. Juvenil Silvério)

L E I N. 10.614, DE 13 DE OUTUBRO DE 2022.

Denomina a Rua 26 (Vinte e Seis), localizada no Loteamento SetGarden, de

Rua José Luiz da Silva.

O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que

lhe são conferidas pelo inciso VII do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de

5 de abril de 1990, az saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e

promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada a Rua 26 (Vinte e Seis), localizada no Loteamento

SetGarden, de Rua José Luiz da Silva.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

São José dos Campos, 13 de outubro de 2022.

Anderson Farias Ferreira

Prefeito

Marcelo Pereira Manara

Secretário de Urbanismo e Sustentabilidade

Gláucio Lamarca Rocha

Secretário de Mobilidade Urbana

Guilherme L. M. Belini

Secretário de Apoio Jurídico

Registrado no Departamento de Apoio Legislativo da Secretaria de Apoio

Jurídico, aos treze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Everton Almeida Figueira

Departamento de Apoio Legislativo

(Projeto de Lei n. 284/2022, de autoria do Ver. Zé Luis)
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L E I N. 10.615, DE 13 DE OUTUBRO DE 2022.

Denomina a Rua 25 (Vinte e Cinco), localizada no Loteamento SetGarden, de

Rua Ronaldo Edmundo Alcantara.

O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que

lhe são conferidas pelo inciso VII do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de

5 de abril de 1990, az saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e

promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada a Rua 25 (Vinte e Cinco), localizada no Loteamento

SetGarden, de Rua Ronaldo Edmundo Alcantara.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

São José dos Campos, 13 de outubro de 2022.

Anderson Farias Ferreira

Prefeito

Marcelo Pereira Manara

Secretário de Urbanismo e Sustentabilidade

Gláucio Lamarca Rocha

Secretário de Mobilidade Urbana

Guilherme L. M. Belini

Secretário de Apoio Jurídico

Registrado no Departamento de Apoio Legislativo da Secretaria de Apoio

Jurídico, aos treze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Everton Almeida Figueira

Departamento de Apoio Legislativo

(Projeto de Lei n. 285/2022, de autoria do Ver. Zé Luis)

Editais
Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 361/2022

Edital Seleção: 001/2019

Cargo: AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

Homologação: 26/11/2019

O Departamento de Gestão de Pessoas convoca os candidatos abaixo

relacionados para se apresentarem até às 16h do dia 31/10/2022, no 1º andar

do Paço Municipal, situado na Rua José de Alencar, 123, Vila Santa Luzia, nesta

cidade, portando os documentos listados. O não comparecimento no prazo

indicado, bem como a não comprovação dos requisitos exigidos, implicará a

desclassicação automática no concurso prestado, não cabendo recurso.

- Cédula de Identidade (original)

- Histórico escolar do Ensino Médio completo (original)

*Será exigida documentação complementar após a nomeação, a ser entregue

via plataforma digital.

228 - LUCAS MATHEUS SENAMARTINS

São José dos Campos, 26 de outubro de 2022.

Natália Pinheiro Chagas da Cunha

Chefe de Gestão de Cargos e Carreiras

Augusta Nanami Hayashi

Diretora de Gestão de Pessoas

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 362/2022

Edital Concurso: 06/2018

Cargo: ANALISTA EM SAÚDE - PSICÓLOGO

Homologação: 25/01/2019

Validade prorrogada conforme Lei Complementar nº 636, de 13 de julho de 2020.

ODepartamento de Gestão de Pessoas convoca a candidata abaixo relacionada

para se apresentar até às 16h do dia 04/11/2022, no 1º andar do Paço Municipal,

situado na Rua José de Alencar, 123, Vila Santa Luzia, nesta cidade, portando

os documentos listados. O não comparecimento no prazo indicado, bem como

a não comprovação dos requisitos exigidos, implicará na desclassicação

automática no concurso prestado, não cabendo recurso.

- Cédula de Identidade (original)

- Diploma de Ensino Superior Completo em Psicologia e registro no conselho

de classe (originais)

*Será exigida documentação complementar após a nomeação, a ser entregue

via plataforma digital.

27 - LUANAMESQUITA NEVES PAULO

São José dos Campos, 26 de outubro de 2022.

Natália Pinheiro Chagas da Cunha

Chefe de Gestão de Cargos e Carreiras

Augusta Nanami Hayashi

Diretora de Gestão de Pessoas

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO No 363/2022

Edital Concurso: 04/2018

Cargo: ANALISTA EM GESTÃO MUNICIPAL - CIÊNCIAS ECONÔMICAS

Homologação: 25/01/2019

Validade prorrogada conforme Lei Complementar nº 636, de 13 de julho de 2020.

ODepartamento de Gestão de Pessoas convoca o candidato abaixo relacionado

para se apresentar até às 16h do dia 04/11/2022 no 1º andar do Paço Municipal,

situado na Rua José de Alencar, 123, Vila Santa Luzia, nesta cidade, portando

os documentos listados. O não comparecimento no prazo indicado, bem como

a não comprovação dos requisitos exigidos, implicará na desclassicação

automática no concurso prestado, não cabendo recurso.

- Cédula de Identidade (original)

- Diploma de Ensino Superior completo em Ciências Econômicas e Registro no

Conselho de Classe (originais)

* Será exigida documentação complementar após a nomeação, a ser entregue

via plataforma digital.

9 - DOMINIC DOULA RIBEIRO

São José dos Campos, 26 de outubro de 2022.

Natália Pinheiro Chagas da Cunha

Chefe de Gestão de Cargos e Carreiras

Augusta Nanami Hayashi

Diretora de Gestão de Pessoas

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 364/2022

Edital Concurso: 04/2018

Cargo: ANALISTA TÉCNICO - ENGENHARIA CIVIL

Homologação: 25/01/2019

Validade prorrogada conforme Lei Complementar nº 636, de 13 de julho de 2020.

ODepartamento de Gestão de Pessoas convoca o candidato abaixo relacionado

para se apresentar até às 16h do dia 04/11/2022, no 1º andar do Paço Municipal,

situado na Rua José de Alencar, 123, Vila Santa Luzia, nesta cidade. O não

comparecimento no prazo indicado, bem como a não comprovação dos

requisitos exigidos, implicará a desclassicação automática no concurso

prestado, não cabendo recurso.

- Cédula de Identidade (original)

- Diploma de Ensino Superior completo em Engenharia Civil e Registro no

Conselho competente (originais)

*Será exigida documentação complementar após a nomeação, a ser entregue

via plataforma digital.

43 - GUSTAVO ZORZETTO NERI

São José dos Campos, 26 de outubro de 2022.

Natália Pinheiro Chagas da Cunha

Chefe de Gestão de Cargos e Carreiras

Augusta Nanami Hayashi

Diretora de Gestão de Pessoas

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 365/2022

Edital Concurso: 02/2018

Cargo: MEDICO - CLÍNICO GERAL

Homologação: 15/06/2018

Validade prorrogada conforme Lei Complementar nº 636, de 13 de julho de 2020.

O Departamento de Gestão de Pessoas convoca os candidatos abaixo

relacionados para se apresentarem às 09h do dia 04/11/2022, no 1º andar

do Paço Municipal, situado na Rua José de Alencar, 123, Vila Santa Luzia,

nesta cidade, portando os documentos listados. O não comparecimento no

dia, horário e local indicados, bem como a não comprovação dos requisitos

exigidos, implicará a desclassicação automática no concurso prestado, não

cabendo recurso.

- Cédula de Identidade (original)

- Diploma de Ensino Superior completo em Medicina e registro no conselho de

classe (originais)

*Será exigida documentação complementar após a nomeação, a ser entregue

via plataforma digital.

54 - ANA PAULA CAMARGO BARRETO

55 - BEATRIZ FRANKLIN DE CARVALHO

56 - VANESSA DE SOUSA NEVES GUIMARAES

57 - CAMILA LAZARO RIO

São José dos Campos, 26 de outubro de 2022.

Natália Pinheiro Chagas da Cunha

Chefe de Gestão de Cargos e Carreiras

Augusta Nanami Hayashi

Diretora de Gestão de Pessoas
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