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

LEI N. 10.134, DE 26 DE JUNHO DE 2020. 

PUBLICAOO(A) NO JORNAL 

~~~~.~~J!~~ 

Altera a Lei n. 10.101, de 24 de abril de 2020, que 
autoriza o Municipio a conceder, em carater 
emergencial e excepcional, o adiantamento de 
parte do auxilio concedido por meio do Programa 
Atleta Cidadao e aos beneficiados pela Lei n. 4.598, 
de 4 de julho de 1994, e da outras providencias. 

0 PREFEITO DE SAO JOSE DOS CAMPOS, no uso das atribu i~oes legais que lhe sao 
conferidas pelo incise VII do artigo 93 da Lei Organica do Municipio, de 5 de abril de 1990, f az saber que 
a Camara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

Art. 1Q Fica alterado o "caput" do art. 2Q da Lei n. 10.101, de 24 de abril de 2020, que 
"Autoriza o Municipio a conceder, em carater emergencial e excepcional, o adiant amento de parte do 
auxflio concedido por meio do Programa Atleta Cidadao e aos beneficiados pela Lei n. 4.598, de 4 de 
julho de 1994, que trata do Fundo de Apoio ao Desporto nao Profissional do Municipio de Sao Jose dos 
Campos.", que passa a vigorar com a seguinte reda~ao: 

"Art. 2Q 0 adiantamento autorizado por esta Lei sera pago em maio, j unho e julho de 
2020, ate 0 quinto dia util do respective mes, e ocorrera da seguinte forma: " 

Art. 2Q As despesas decorrentes da execu~ao desta Lei correrao por conta das dota~oes 
or~amentarias ja previstas no or~amento vigente. 
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Art. 3Q Esta Lei entra em vigor na data de sua publica~ao. 

Sao Jose dos Campos, 26 de junho de 2020. 

Prete ito 
Erllin Souza Monteiro 

cretarlo Adjunto - SGAF 
Del. 001/SGAF-SGrl011a 

~__,..,e o Correa 
Secreta rio de Gestae Administrativa e Fin a n~as 

Paul avio Rabelo da Silva 
Secreta rio de Esporte e Qualidade de Vida 
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Melissa Pulice da Costa Mendes 
Secreta ria de Apoio Jurfdico 

Registrada no Departamento de Apoio Legislative da Secretaria de Apoio Jurfdico, aos 
vinte e seis dias do mes de junho do a no de dois mil e vinte. 
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Eve~gueira 
Departamento de Apoio Legislative 

(Projeto de Lei n. 157/2020, de auto ria do Poder Executive) 
Mensagem n. 31/SAJ/DAL/2020 
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