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PREFEITURA
% SÂOJOSÉ DOS CAMPOS

Mensagem n. 32/SAJ/DAL/22
Em 10 de outubro de 2022.

A Sua Excelência o Senhor
Vereador Robertinho da Padaria
Presidente da Câmara Municipal de São José dos Campos

Senhor Presidente,

Encaminho para apreciação o Projeto de Lei que "Altera a Lei n. 6.428, de 20 de novembro 
de 2003, que 'Consolida a legislação municipal sobre promoção social', com suas alterações e dá outras 
providências.".

Entendo ser de sumo interesse para o Município a aprovação do presente Projeto de Lei, 
razão pela qual submeto seus termos ao juízo dessa Casa Legislativa para que, na forma do artigo 74 da Lei 
Orgânica do Município, possa ser aprovado.

Os motivos que ensejam a aprovação encontram-se devidamente fundamentados nos 
termos que se seguem, fazendo parte integrante da presente mensagem.

Atenciosamente,

Anderson Fariaf Ferreira 
Prefei/o
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Projeto de Lei

Assunto: "Altera a Lei n. 6.428, de 20 de novembro de 2003, que 'Consolida a legislação municipal sobre 
promoção social', com suas alterações e dá outras providências."

O presente Projeto de Lei tem por finalidade alterar a Lei n. 6.428, de 20 de novembro de 
2003, que "Consolida a legislação municipal sob promoção social", para adequar a nomenclatura do Centro 
de Educação Profissional Professor Hélio Augusto de Souza - CEPHAS.

A proposta altera a denominação para Colégio de Educação Profissional 'Professor Hélio 
Augusto de Souza - CEPHAS, visando atender a um dos requisitos do Ministério da Educação para a 
obtenção de autorização para que o CEPHAS possa ofertar curso superior de tecnólogo.

A medida encontra respaldo no Decreto Federal n. 5.773, de 9 de maio de 2006, que "Dispõe 
sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação superior e 
cursos superiores de graduação e sequenciais no sistema federal de ensino", bem como no Parecer 
CNE/CES 218/06 e legislação que regulamenta o ensino superior, sendo que a intenção é o credenciamento 
inicial como faculdade, para que não se confunda com centro universitário.

Cabe informar que, inicialmente serão ofertados os cursos de graduação na modalidade de 
Ensino à Distância - EAD, na área de Logística e Gestão de Recursos Humanos, com aproximadamente 
cento e cinquenta vagas. Portanto, entendo ser de sumo interesse para o Município a aprovação deste 
Projeto de Lei, motivo pelo qual submeto seus termos a juízo dessa Colenda Câmara Municipal.

Cumpre ressaltar que, em consonância com a Lei Orgânica do Município, a Lei de 
Responsabilidade Fiscal e demais dispositivos legais em vigência, o presente Projeto de Lei tem os requisitos 
necessários para sua aprovação.

Diante do exposto e por sua relevância, submeto o presente Projeto de Lei para apreciação 
de Vossas Excelências, nos termos do àrtigo 74 da Lei Orgânica do Município.í

Anderson Farias!Ferreira 
Prefeit
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PROJETO DE LEI 
DE 10 DE OUTUBRO DE 2022

Altera a Lei n. 6.428, de 20 de novembro de 2003, 
que "Consolida a legislação municipal sobre 
promoção social", com suas alterações e dá outras 
providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS APROVA A SEGUINTE LEI:

Art. l9 Fica alterado o art. 120 da Lei n. 6.428, de 20 de novembro de 2003, que "Consolida 
a legislação municipal sobre promoção social", com a redação dada pela Lei n. 6.860, de 23 de agosto de 
2005, que passa vigorar com a seguinte redação:

"Art. 120. O Colégio de Educação Profissional 'Professor Hélio Augusto de Souza' - CEPHAS, 
instituído através do Convênio MEC-PROEP (Programa de Expansão da Educação Profissional) n. 22/99, é 
órgão integrante da estrutura administrativa da FUNDHAS."

Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

São José dos Campos, 10 de outubro de 2022.

Anderson Farkr^lFi rreira 
Prefeitc
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