
 
 

SUBSTITUTIVO
 
 
 

Autoriza o Município a conceder, em
caráter emergencial e excepcional, o
pagamento do auxílio concedido por meio
do Programa Atleta Cidadão e aos
beneficiados pela Lei n. 4.598, de 4 de
julho de 1994, que trata do Fundo de
Apoio ao Desporto não Profissional do
Município de São José dos Campos
mediante a prestação de serviços através
da metodologia de teletrabalho, home
office, oficinas e atividades online,
compensação de aulas, atividades para
complementação da grade curricular até
31 de dezembro de 2020. 
 
 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS APROVA A SEGUINTE LEI: 
 
 
Art. 1º  Fica o Município autorizado a conceder, em caráter emergencial e excepcional, o pagamento do
auxílio (bolsa) concedido por meio do Programa Atleta Cidadão, previsto na Lei n. 9.989, de 23 de agosto
de 2019, e aos beneficiados pela Lei n. 4.598, de 4 de julho de 1994, que trata do Fundo de Apoio ao
Desporto não Profissional do Município de São José dos Campos, por conta da situação de emergência e
estado  de  calamidade  decretados  em  razão  do  enfrentamento  da  pandemia  decorrente  do  novo
coronavirus - COVlD-19, nos termos da Lei Federal n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, mediante a
prestação de serviços através da metodologia de teletrabalho, home office, oficinas e atividades online,
compensação de aulas, atividades para complementação da grade da carga horária até 31 de dezembro
de 2020.
 
Art. 2º O pagamento autorizado por esta Lei será pago até o quinto dia útil do mês de maio de 2020, bem
como nos dias correspondentes dos meses subsequentes e ocorrerão da seguinte forma:
 
I - aos atletas beneficiados pelo Programa Atleta Cidadão será concedido o valor integral do auxílio
mensal a que receberiam em situação de normalidade das atividades;
 
II - à Comissão Técnica das modalidades do Programa Atleta Cidadão será concedido o valor integral do
auxílio mensal a que receberiam em situação de normalidade das atividades;
 
III - aos atletas beneficiados pela Lei n. 4.598, de 4 de julho de 1994, que trata do Fundo de Apoio ao
Desporto não Profissional do Município de São José dos Campos, será concedida o valor integral da
Bolsa Auxílio mensal a que receberiam em situação de normalidade das atividades;
 
IV - à Comissão Técnica responsável pelo treinamento dos atletas beneficiados pela Lei nº 4.598, de 4 de
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julho de 1994, que trata do Fundo de Apoio ao Desporto não Profissional do Município de São José dos
Campos, será concedido o valor integral da Bolsa Auxílio mensal a que receberiam em situação de
normalidade das atividades.
 
Parágrafo único. Poderão incidir sobre o valor da remuneração os descontos legais pertinentes.
 
Art. 3º O pagamento dos valores integrais das bolsas e auxílios estão condicionadas a execução de
atividades de teletrabalho, home office, oficinas online e complementação das atividades presenciais até
atingir a carga horária total das atividades.
 
Parágrafo único. As atividades presenciais serão realizadas para complementação da carga horária após
o período de isolamento social restritivo até 31 de dezembro de 2020.
 
Art.  4º  A Prefeitura Municipal  de São José dos Campos e as entidades conveniadas fornecerão a
infraestrutura de rede, plataforma e equipamentos para a consecução das atividades.
 
Art. 5º As aferições da execução das atividades serão comprovadas através de medições, exercícios,
relatórios, vídeos, fóruns, e outros meios de avaliação de modo simplificado encaminhados pelos atletas
da seguinte forma sucessivamente, aos profissionais, coordenações a suas respectivas chefias e setores
competentes em até 72 horas após de sua realização.
 
Parágrafo único.  Caso necessário a revisão das medições ou relatórios por  quaisquer motivos,  os
mesmos deverão ser refeitos no prazo de 72 horas, contados a partir da ciência através de notificação
documentada, caso contrário, incidirão em descontos em pagamentos futuros.
 
Art. 6º As atividades e respectivos documentos, relatórios, vídeos e demais formas de comprovação
ficarão disponibilizados em página oficial da rede internet na respectiva Secretaria que corresponde o
projeto.
 
Art. 7º Fica assegurado e autorizado ao Município o direito de efetuar o desconto, no pagamento das
bolsas-auxílio futuras, do valor integral concedido aos atletas e à comissão técnica previstos nos incisos
II, III e IV do art. 2º desta Lei, não executadas tão logo as atividades tenham retornado à normalidade.
 
Parágrafo único – No caso de apresentação de plano de trabalho para compensação em atividades
presenciais até 31 de dezembro de 2020, tais descontos poderão ser prorrogados até a conclusão do
contrato.
 
Art. 8º Não sendo possível a aplicação do disposto no "caput" do artigo anterior, o Município poderá
utilizar de todos os meios legais cabíveis para o ressarcimento ao erário público.
 
Art. 9º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias já
previstas no orçamento vigente.
 
Art. 10 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 
 
 
 

Plenário "Mario Scholz", 13 de abril de 2020
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Ver. Amélia Naomi
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