
 
 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
 
 
 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a
suspender a aplicação do parágrafo único
do art igo 7º da Lei Complementar
Municipal nº 628 de 21 de fevereiro de
2020 e dá outras providências. 
 
 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS APROVA A SEGUINTE LEI
COMPLEMENTAR: 
 
 
Art. 1º  Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a suspender a aplicação do parágrafo único do artigo
7º  da Lei Complementar Municipal nº 628 de 21 de fevereiro de 2020.
 
Parágrafo único - A suspensão da aplicação que trata o  parágrafo único do referido artigo poderá ocorrer
até 31 de dezembro de 2020, e ou prorrogável pelo período necessário enquanto perdurar as medidas
sanitárias de prevenção e combate a pandemia de contágio do Corona Vírus - COVID 19, principalmente
as referentes a proteção dos grupos vulneráveis considerados de risco. 
 
Art. 2º  As despesas decorrentes da execução da presente Lei Complementar, estão estimadas em R$
19.677.000,00 (dezenove milhões, seiscentos e setenta e sete mil reais) para o exercício de 2020, e
correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias: 05.10.3.1.90.11.04.122.0001.2.002.01.110000;
10.10.3.1.90.11.04.122.0001.2.002.01.110  000;  15.10.3.1.90.11.04.122.0001.2.002.01.110000;
20.10.3.1.90.11.04.122.0001.2.002.01.110000;  30.10.3.1.90.11.15.127.0002.2.002.01.110000;
35.10.3.1.90.11.15.451.0002.2.002.01.110000;  40.10.3.1.90.11.12.361.0003.2.012.01.220000;
40.10.3.1.90.11.12.361.0003.2.013.01.220000;  40.10.3.1.90.11.12.366.0003.2.016.01.220000;
40.10.3.1.90.11.12.363.0003.2.018.01.200000;  40.20.3.1.90.11.12.361.0003.2.021.02.261000;
40.20.3.1.90.11.12.365.0003.2.022.02.272000;  40.20.3.1.90.11.12.365.0003.2.023.02.271000;
40.10.3.1.90.11.12.365.0003.2.054.01.212000;  40.10.3.1.90.11.12.365.0003.2.054.01.213000;
40.10.3.1.90.11.12.367.0003.2.017.01.240000; 40.20.3.1.90.11.12.367.0003.2.061.02.261000 e serão
suportadas pela dotação orçamentária  80.10.3.1.90.01.09.272.0001.0.005.01.110000,  poderão ser
suplementadas se necessário, e para os próximos exercícios à conta de dotações próprias a serem
consignadas em orçamentos futuros.
 
Art. 3º  Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
 
 
 
 

Plenário "Mario Scholz", 4 de junho de 2020
 

 
 

Ver. Amélia Naomi - PT
 

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 3200360037003300360034003A005000



 
 

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 3200360037003300360034003A005000


		2020-06-04T14:44:37-0300




