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

L E I N. 10.403, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021. 

PUBLICADO(A) NO JORNAL 
BO~ DO ~~~p~ 
N° .................. de ...... 1 .. :1..1 ...... 'Z:l. 

Dispoe sabre o Projeto Caminhar. 

0 PREFEITO DE SAO JOSE DOS CAMPOS, no usa das atribui~oes 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 Fica o Executive Municipal autorizado a implementar o Projeto Caminhar, com a 
finalidade de promover atividades ffsicas especificamente dirigidas, com a finalidade terapeutica e 
complementar ao tratamento em andamento de pacientes cardiopatas, hipertensos, diabeticos e 
rena is, em unidades do sistema publico de saude. 

Art. 22 0 Programa de que trata esta Lei tern como objetivo o auxflio ao tratamento, a 
melhora da capacidade cardiovascular e da qualidade de vida dos pacientes referidos no art. 12 e 
poderc~ contar com a organiza~ao conjunta da Secretaria Municipal de Saude com a Secretaria 
Municipal de Esportes e Qualidade de Vida, par meio da periodiza~ao de atividades ministradas par 
Profissionais de Educa~ao Ffsica, centradas neste fim. 

Paragrafo unico. 0 Executive Municipal podera firmar parcerias, ajustes ou outros 
instrumentos jurfdicos regulamentados a consecu~ao do disposto nos arts. 12 e 22 da presente Lei. 

Art. 32 A aplica~ao do disposto nesta Lei fica condicionada a realiza~ao, pelo Executive 
Municipal, de estimativa do impacto or~amentario-financeiro, nos termos do art. 16, lnciso I, da Lei 
Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000- Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Art. 42 Esta Lei entra em vigor na data da sua publica~ao. 

Sao Jose dos Campos, 18 de novembro de 2021. 
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Registrado no Departamento de Apoio Legislative da Secretaria de Apoio Jurfdico, aos 
dezoito dias domes de novembro do a no de dais mile vinte e um. 
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Evert n Almeida Figueira 
Departamento de Apoio Legislative 
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