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

L E I N. 10.254, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2020. 

PUBLICAOO(A) NO JORNi,L 
BOLETIM DO MUNICIPIO 
N° ... <?..~ .~.'7\ . de -?.9../~:~/ .. ~ . 'fO.J o 

Altera a Lei n. 10.103, de 24 de abri l de 2020, que 
"Autoriza o Municipio a conceder, em carater 
emergencial e excepcional, a antecipa~ao do 
pagamento pela presta~ao do servi~o de 
transporte escolar publico de Sao Jose dos 
Campos.". 

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

Art. 1Q Fica alterado o "caput" do art. 3Q da Lei n. 10.103, de 24 de abril de 2020, que 
"Autoriza o Municipio a conceder, em carater emergencial e excepcional, a antecipac;ao do pagamento 
pela presta~ao do servi~o de transporte escolar publico de Sao Jose dos Campos.", passando a vigorar 

com a seguinte reda~ao: 

"Art. 3Q 0 valor antecipado nos termos do art. 2Q desta Lei sera descontado ate o 
termino do contrato de presta~ao de servi~o, podendo ser parcelado, ap6s o retorno efetivo das aulas 
e do convenio com o Governo do Estado de Sao Paulo, conforme definido pela Secretaria de Educac;ao 

e Cidadania." 

Art. 2Q Esta Lei entra em vigor na data de sua publica~ao. 

Sao Jose dos Campos, 29 de dezembro de 2020. 

\ eliciQ';;;mut 
Prefeito 

Secreta ria de Apoio Juridico 
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Prefeitura de Sao Jose dos Campos 
- Estado de Sao Paulo-

Registrada no Departamento de Apoio legislativo da Secretaria de Apoio Juridico, aos 
vinte e nove dias domes de dezembro do anode dois mile vinte. 

l. 10.254/20 

Everton A eida Figueira 
Departamento de Apoio l egislative 

(Projeto de Lei n. 303/2020, de autoria do Poder Executive) 
Mensagem n. 46/SAJ/DAL/2020 
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