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L E I N. 10.118, DE 15 DE MAIO DE 2020. 
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Autoriza o Municipio a fornecer transporte para a 
entrega de cestas basicas a serem distribufdas pelo 
Governo do Estado de Sao Paulo as famflias em 
vulnerabilidade social, por conta da situac;ao de 
emergencia e estado de calamidade decretados em 
razao do enfrentamento da pandemia decorrente 
do novo coronavfrus- covid-19. 

0 PREFEITO DE SAO JOSE DOS CAMPOS, no uso das atribuic;oes 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 : 

Art. 1Q Fica autorizado o Municipio a fornecer transporte para a entrega de cestas 
basicas, a serem distribufdas pelo Governo do Estado de Sao Paulo as famflias em vulnerabilidade 
social, per conta da situac;ao de emergencia e estado de calamidade decretados em razao do 
enfrentamento da pandemia decorrente do novo coronavfrus - covid-19, nos termos da Lei Federal n. 
13.979, de 6 de fevereiro de 2020. 

Paragrafo unico. A relac;ao dos beneficiaries das cestas basicas sera elaborada pelo 
Governo do Estado de Sao Paulo e disponibilizada no Portal da Transparencia do Municipio. 

Art. 2Q Em carater emergencial e excepcional, o Municipio podera realizar o transporte 
das cestas basicas diretamente nas residencias dos beneficiaries, estando autorizado a utilizar os meios 
necessaries para esse fim, inclusive OS transportadores prestadores de servic;os da Secretaria de 

Educac;ao e Cidadania. 

Art. 3Q As despesas decorrentes da execuc;ao desta Lei correrao per conta das dotac;oes 
orc;amentarias n. 40.10.3.3.90.36.12.244.0003.2.012.01.110000 e n. 
40.10.3.3.90.39.12.244.0003.2.012.01.110000, consignadas no respective orc;amento. 

contra rio. 
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Art. 4Q Esta Lei entra em vigor na data de sua publicac;ao, revogadas as disposic;oes em 

Sao Jose des Campos, 15 de maio de 2020. 

~-
Felicio Ramuth 

Prefeito 
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Souza Tralli 
Sec 

Secreta ria de Apoio Jurfdico 

Registrada no Departamento de Apoio Legislative da Secretaria de Apoio Jurfdico, aos 
quinze dias domes de maio do anode dois mile vinte. 
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Everto Almeida Figueira 
Departamento de Apoio Legislative 

(Projeto de Lei n. 93/2020, de autoria do Poder Executive) 
Mensagem n. 20/SAJ/DAL/2020 
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