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

LEI N. 10.486, DE 1 DE ABRIL DE 2022. 

PUBLICADO(A) NO JORNt.' 
BOLETIM DO MUNICIPIO 
N°. s2:~J. .... de\8./~./:P.~ 

Disp6e sobre a realiza~ao de campanha anual para 
a promo~ao da saude da popula~ao negra no 
Municipio. 

0 PREFEITO DE SAO JOSE DOS CAMPOS, no uso das atribui~6es legais que lhe sao 
conferidas pelo incise 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 Poder Publico Municipal autorizado a realizar campanha anual para a 
promo~ao da saude da popula~ao negra no Municipio. 

Art. 22 A campanha anual para a promo~ao da saude da popula~ao negra no Municipio, 
caracterizada como instrumento de promo~ao de Politicas Publicas em Saude, tern como objetivos: 

I- promover a conscientiza~ao sabre a saude da popula~ao negra, por meio de: 

a) a~6es educativas sobre preven~ao em saude; 

b) a~6es executivas de atendimento em saude; 

c) a~6es executivas de atendimento social; 

d) a~6es de divulga~ao de perfil epidemiol6gico, com destaque a morbimortalidade e a 
doen~as cr6nicas e degenerativas. 

II - promover a~6es publicas e incentivar a~6es privadas para a efetiva~ao de consultas, 
diagn6sticos, encaminhamentos e tratamentos, relacionados a saude da popula~ao negra; 

Ill - promover a melhoria da saude da popula~ao negra, por meio da execu~ao de a~6es 
que visem a equidade de acesso a servi~os e a adequada especificidade de aten~ao s6ciosanitaria. 

Art. 32 A Secretaria Municipal de Saude e a Secretaria de Apoio Social ao Cidadao 
poderao desenvolver as politicas publ icas e a~6es referidas na presente lei, de modo sinergico a 
consecu~ao de seu objeto. 

Art . 42 A Prefeitura Municipal podera instituir parcerias com institui~6es privadas, a fim 
da consecu~ao do objeto da presente Lei. 

I Art. 52 Esta Lei entra em vigor na data de sua publica~ao. 
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Prefeitura de Sao Jose dos Campos 
- Estado de Sao Paulo -

Sao Jose dos Campos, 1 de abril de 2022. 

Registrada no Departamento de Apoio Legislative da Secretaria de Apoio Juridico, ao 
primeiro dia do mes de abril do ano de dois mil e vinte e dois. 

Evert~eira 
Departamento de Apoio Legislative 

(Projeto de Lei n. 476/2021, de autoria dos Vereadores Dr. Jose Claudio, Fabiao Zagueiro, Uno Bispo, 
Milton Vieira Filho e Ze Luis) 
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