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LEI N. 10.084, DE 31 DE JANEIRO DE 2020. 

PUBLICADO(A) NO JORNAL 

~~~~~~~e~:.r.~ 

Altera a reda~ao do caput do art. 68, §§ 12 e 2Q da 
Lei n. 6.428, de 20 de novembro de 2003, que 
"Consolida a legisla~ao municipal sobre assistencia 
social", bem como a inclusao dos arts. 68-A, 68-B, 
68-C, 68-D e 68-E. 

0 PREFEITO DE SAO JOSE DOS CAMPOS, no uso das atribu i~6es 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: 

Art. 12 0 art. 68 e seus paragrafos, ambos da Lei n. 6.428, de 20 de novembro de 2003, 
passam a vigorar com a seguinte reda~ao: 

"Art. 68. Os (as) candidates (as) poderao promover as campanhas de suas candidaturas 
junto aos eleitores, atraves de debates, entrevistas, seminaries, distribui~ao de panfletos e internet. 

§ 12 E proibido aos (as) candidates (as) doar, oferecer, prometer ou entregar ao (a) 
eleitor (a) bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno valor, 
conforme estabelecido no § 32 do art. 139 da Lei Federal n. 8.069/1990, sob pena de elimina~ao do 
processo de escolha. 

§ 22 E livre a distribui~ao de panfletos, desde que nao perturbe a ordem publica e/ou a 
particulares, sob pena de elim i na~ao do processo de escolha." 

Art. 2Q Ficam acrescidos os arts. 68-A, 68-B, 68-C, 68-D e 68-E a Lei n. 6.428, de 20 de 
novembro de 2003. 

"Art. 68-A. 0 material de divulga~ao das candidaturas nao podera conter nenhuma 
informa~ao ou conteudo alem dos dados e das propostas do( a) candidato(a), sob pena de elim ina~ao do 
processo de escolha . 

Art. 68-B. Os meios de comunica~ao que se propuserem a realizar debates terao que 
formalizar convite a todos (as) os (as) candidates (as) inscritos (as) na regional onde se der a rea l iza~ao, 

devendo o debate ter a presen~a de, no minimo, 3 (tres) candidates (as) e supervisao de membra da 
Comissao Organizadora Eleitoral, sob pena de indeferimento do debate pela referida comissao. 

Art. 68-C. Os debates promovidos pela midia deverao ter o seu regulamento 
apresentado pelos organizadores a todos (as) os (as) candidates (as) participantes e a Comissao 
Organizadora Ele itoral, com no minimo 5 (cinco) dias uteis de antece Ancia da data de sua rea liza~ao, 

sob pena de indeferimento do debate pela Comissao Organizadora Ele al. 
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Art. 68-D. Os debates deverao garantir oportunidades iguais para todos (as) os (as) 
candidates (as), para exposi~ao e resposta. 

Art.68-E. Fica proibido que o (a) candidate (a) fa~a uso de ferramenta de 
impulsionamento de conteudos na internet para promo~ao de sua campanha, ainda que gratuita." 

Art. 3Q Esta Lei entra em vigor na data de sua publica~ao, revogadas as disposi~oes em 
contra rio. 

Sao Jose dos Campos, 31 de janeiro de 2020. 

k..~ 
Prefeito 

Secretaria de Apoio Jurfdico 

Registrada no Departamento de Apoio Legislative da Secretaria de Apoio Jurfdico, aos 

trinta e um dias do mes de janeiro do a no de do is mil e vinte. 

Evert lmeida Figueira 
Departamen o de Apoio Legislative 

(Projeto de Lei n. 295/19, de autoria do Vereador Dr. Elton) 
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