
Prefeitura de Sao Jose dos Campos 
- Estado de Sao Paulo -

LEI COMPLEMENTAR N. 635, DE 22 DE MAIO DE 2020. 

PUBLICAOO(A) NO JORNAL 

~~~M.~e~T~ 

Altera a Lei Complementar n. 634, de 17 de abril de 
2020, que "Autoriza o Municipio a conceder, em 
carater emergencial e excepcional, o adiantamento 
de parte da remunera~ao dos Professores 
eventuais contratados nos termos da Lei 
Complementar n. 187, de 2 de julho de 1999.", e da 
outras providencias. 

0 PREFEJTO DE SAO JOSE DOS CAMPOS, no uso das atribui~oes legais que lhe sao 
conferidas pelo inciso VII do artigo 93 da Lei Organica do Municipio, de 5 de abril de 1990, faz saber que 
a Camara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei Complementar: 

Art. 12 Fica acrescentado o § 22 ao art. 22 da Lei Complementar n. 634, de 17 de abril de 
2020, que "Autoriza o Municipio a conceder, em carater emergencial e excepcional, o adiantamento de 
parte da remunera~ao dos Professores eventuais contratados nos termos da Le i Complementar n. 187, 
de 2 de julho de 1999.", com a seguinte reda~ao: 

"Art. 22 ... ...... .. ..... ...... .. .. ..... .... .. .. .... ...... ... ......... ....... ........... ....... ... ... .. ..... ...... .... .... ... ..... . 

§ 12 ... .... ................. .... .. .. ..... .... .... .... .......... ... ......... ... ... .. .... .. ....... ...... ... ... ... ... .. ...... .. .... ... . 

§ 22 0 adiantamento conforme previsto no 'caput' deste artigo podera ser pago uma 
segunda vez, no quinto dia uti I do mes de junho de 2020, no mesmo valor concedido em abril de 2020." 

Art. 22 As despesas decorrentes da execu~ao desta Lei Complementar correrao por 
conta das dota~oes or~amentarias n. 40.20.3.1.90.04.12.361.0003.2.021.02.261000, 
40.20.3.1.90.04.12.365.0003.2.022.02.272000, 40.20.3.1.90.04.12.365.0003.2.023.02.271000, 40.20.3.1. 
90.04.12.367.0003.2.061.02.261000, 40.10.3.1.90.04.12.361.0003.2.013.01.220000, 40.10.3. 
1.90.04.12.365.0003.2.054.01.213000 e 40.10.3.1.90.04.12.365.0003.2.054.01.212000. 
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Art. 32 Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicac;ao. 

Sao Jose dos Campos, 22 de maio de \1-
~Ramuth 

Prefeito 
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~~~ 
Jo1[de Mello Correa 

Secretario de Gestae Administrativa e Finan~as 

Secreta ria de Apoio Jurfdico 

Registrada no Departamento de Apoio Legislative da Secretaria de Apoio Jurfdico, aos 
vinte e dois dias do mes de maio do anode dois mil e vinte. 
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Eve ida Figueira 
Departamen de Apoio Legislative 

(Projeto de Lei Complementln. 10/2020, de autoria do Poder Execut ivo) 
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