
PREFEITURA
SÃOJOSÉ DOS CAMPOS

Mensagem n. 19/SAJ/DAL/21
Em 24 de março de 2021.

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 "Institui o Programa 'São José Unida' 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,

Fêifcio Ramuth 
Prefeito
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Projeto de Lei

Assunto: "Institui o Programa 'São José Unida' e dá outras providências.".

O presente Projeto de Lei tem o objetivo de instituir o Programa "São José Unida", como 
meio de integrar os órgãos da Administração Municipal (Guarda Civil Municipal, Departamento de 
Fiscalização de Posturas Municipais, Coordenadoria de Defesa Civil e Secretaria de Mobilidade Urbana) com 
as forças de segurança e instituições afins que atuam no município (Polícia Federal, Polícia Rodoviária 
Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Ambiental, 
Polícia Técnico-Científica e Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo - DETRAN), com a execução de 
planejamento compartilhado e de ações conjuntas que proporcionem os melhores resultados na área de 
segurança pública.

Inicialmente, cabe lembrar que o art. 144 da Constituição Federal estabelece que a 
segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da 
ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, por meio da Polícia Federal, Polícia 
Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros 
Militares.

Portanto, é fundamental a união e conjugação de esforços dos órgãos de segurança pública 
para assegurar a ordem pública, buscando proporcionar paz, salubridade e tranquilidade à população, 
dentre os ideais de bem comum que toda sociedade almeja.

Assim, a Municipalidade tem o importante papel de proporcionar as políticas públicas 
voltadas aos seus cidadãos, constituindo-se no ente político mais próximo e acessível das pessoas, cujas 
ações e iniciativas resultam na melhor qualidade de vida da população em geral

A integração, o planejamento compartilhado e a execução de ações conjuntas das forças de 
segurança e instituições afins proporcionam resultados mais promissores na área da segurança pública, 
recomendando-se, desta forma, que se torne uma política pública permanente para a cidade, por meio do 
presente Projeto de Lei

Entendo ser de sumo interesse público 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 adequação 
orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a
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Lei de Diretrizes Orçamentárias, considerando que há previsão orçamentária por meio das dotações 
369.75.10.3.3.90.30.06.181.0010.2.002.01.110000, 371.75.10.3.3.90.30.06.181.0010.2.002.01.110000 e
372.75.10.3.3.90.30.06.181.0010.2.002.01.110000.

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

Fericio Ramuth 
Prefeito
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PROJETO DE LEI 
DE 24 DE MARÇO DE 2021

Institui 0 Programa "São José Unida" e dá outras 
providências.

A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS APROVA A SEGUINTE LEI:

Alt. l9 Fica instituído o Programa "São José Unida", com o objetivo de integrar os órgãos 
da Administração Municipal (Guarda Civil Municipal, Departamento de Fiscalização de Posturas 
Municipais, Coordenadoria de Defesa Civil e Secretaria de Mobilidade Urbana) com as forças de segurança 
e instituições afins que atuam no município (Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia 
Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Ambiental, Polícia Técnico-Científica e 
Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo - DETRAN), por meio de planejamento compartilhado e 
execução de ações conjuntas que proporcionem os melhores resultados na área de segurança pública.

Alt. 2g Fica autorizada, nos termos da Legislação em vigor, a formalização de parcerias com 
as instituições participantes para a consecução dos objetivos do programa.

Alt. 3s As atividades do Programa "São José Unida" serão disciplinadas pela Secretaria de 
Proteção ao Cidadão, por meio da Diretoria de Políticas Públicas.

Alt. 49 As despesas decorrentes da aplicação desta Lei, para o corrente exercício, correrão 
por conta de dotações orçamentárias próprias da Secretaria de Proteção ao Cidadão, identificadas pelos 
números 369.75.10.3.3.90.30.06.181.0010.2.002.01.110000,
371.75.10.3.3.90.30.06.181.0010.2.002.01.110000 e 372.75.10.3.3.90.30.06.181.0010.2.002.01.110000, 
podendo ser suplementadas em até 20% (vinte por cento) se necessário.

orçamentos.
Parágrafo único. Para os demais exercícios, as despesas serão consignadas nos respectivos

Alt. 59 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

São José dos Campos, 24 de março de 2021.

Felicio Ramuth 
Prefeito
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