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

LEI N. 10.404, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021. 

Autoriza o Poder Executive implantar atividades 
esportivas e de lazer, nos fins de semana e 
feriados, nas escolas publicas municipais. 

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 abril de 1990, faz saber 
que a Camara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

Art. 1Q Fica autorizado o Poder Executive implantar atividades esportivas e de lazer, nos 
fins de semana e feriados, nas escolas publicas municipais. 

Paragrafo unico. As atividades que poderao ser realizadas aos fins de semana e feriado, 
das 10 as 16 horas e poderao contemplar capoeira, futsal, teatro, volei, judo, xadrez, artesanato e 
zumba (dan~a). 

Art. 2Q Para a execu~ao dos objetivos propostos poderao, observadas as normas legais e 
regulamentares pertinentes, com o apoio e o estabelecimento de parcerias e convenios com os 
diversos segmentos sociais, como organiza~oes nao governamentais, associa~5es, empresas, 
cooperativas, institui~5es de ensino superior e outras institui~5es educacionais, e a participa~ao de 
demais Secretarias de Municipio. 

Art. 3Q As despesas com a execu~ao desta Lei correrao por conta de dota~5es 
or~amentarias pr6prias, suplementadas se necessaria. 

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

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 anode dois mile vinte e urn. 
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