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

LEI N. 10.485, DE 24 DE

MAR~O

PUBLICADO(A) NO JORNAL
BOLETIM oo MUNICIPIO
1 de~./~.f.P.J:V
N°.~3::S.......

DE 2022.

Autoriza o Municipio de Sao Jose dos Campos a
instituir o Projeto Maos a Horta e da outras
providencias.

0 PREFEITO DE SAO JOSE DOS CAMPOS, no uso 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. 1Q Fica o Municipio de Sao Jose dos Campos autorizado, com intermedio do Fundo
Social de Solidariedade, a instituir o Projeto Maos a Horta destinado ao cultivo de hortas organicas
pelas entidades interessadas.
Paragrafo unico. Para fins desta Lei, as entidades sao aquelas classificadas como
organiza~oes sociais (OS), organiza~oes da sociedade civil (OSC) e organiza~oes da sociedade civil de
interesse publico (OSCIP) que ten ham interesse em participar do projeto e estejam cadastradas junto
ao Fundo Social de Solidariedade do Municipio.
Art. 2Q 0 projeto autorizado por esta Lei consiste no apoio, orienta~ao tecnica e
fornecimento de mudas as entidades interessadas ao cultivo de plantas, tais como temperos, legumes,
verduras e chas.
Art. 3Q 0 Municipio fica autorizado a firmar parcerias e documentos congeneres com as
entidades interessadas para a execu~ao do projeto.
Art. 4Q Para a execu~ao do projeto poderao ser utilizados recursos ja existentes nas
Secretarias envolvidas, sendo que, havendo a necessidade de novas despesas, essas deverao ser
consignadas nos respectivos or~amentos.
Art. SQ Esta Lei entra em vigor na data de sua publica~ao.
Sao Jose dos Campos, 24 de mar~o de 2022.

~m~
Prefeito

Secretario d

L. 10.485/22
t~A ili'oM Vll"U'-..1.(1

IW/ IA

ereira Manara
rbanismo e Sustentabilidade

PA 130.710/21
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Antero Alves Baraldo

Registrada no Departamento de Apoio Legislative da Secretaria de Apoio Juridico, aos
vinte e quatro dias do mes de marr;:o do ano de dois mil e vi te e dois.

Everto
eida Figueira
Departamento de Apoio Legislative
(Projeto de Lei n. 588/2021, de autoria do Vereador Roberto do Eleven}
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