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

LEI COMPLEMENTAR N. 636, DE 13 DE JULHO DE 2020. 

PUBLICADO(A) NO JORNAL 

~~~~3.~~e~4.~~ 

Disp5e sobre a suspensao do prazo de concursos 
publicos durante a vigencia do estado de 
calamidade publica decorrente da pandemia do 
coronavfrus (Covid-19). 

0 PREFEITO DE SAO JOSE DOS CAMPOS, no uso das atri bui~5es legais que lhe sao 
conferidas pelo incise 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 Ficam suspensos os prazos de validade dos concursos publicos ja homologados 
pela Administra~ao Municipal e sua autarquia, desde a data de pub l ica~ao do Decreto n. 18.479, de 23 
de mar~o de 2020, que reconheceu o estado de calamidade publica, de importancia internacional, 
decorrente da pandemia do coronavfrus (Covid-19), ate o termino da vigencia do referido estado de 
calamidade. 

Paragrafo unico. Os prazos suspensos voltam a correr a partir do termino do perfodo de 
calamidade publica. 

Art. 22 Aplica-se o disposto no art. 12 desta Lei Complementar aos concursos publicos 
para admissao de pessoal realizados pela Camara Municipal. 

Art. 32 Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua pub l ica~ao, revogadas as 
disposi~5es em contrario. 

Sao Jose dos Campos, 13 de julho de 2020. 
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