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LEI N. 10.506, DE 19 DE MAIO DE 2022.

Disp5e sabre a cria~ao de escolinha de skate no
Municipio de Sao Jose dos Campos e da outras
providencias.

0 PREFEITO DE SAO JOSE DOS CAMPOS, no usa das atribui~oes 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 Executive Municipal autorizado a criar Escolinha Municipal de
Skate.
Art. 22 A escolinha sera voltada para crian~as e jovens, e as aulas ocorrerao em locais
apropriados a serem definidos.
Art. 32 A escolinha sera publica e gratuita, sendo vedado qualquer tipo de cobran~a
ou de taxa de servi~o.
Art. 42 A organiza~ao e coordena~ao da Escolinha de Skate ficara a cargo da
Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida, podendo a mesma realizar para a execuc;:ao da referida
escolinha parcerias com entidades representativas dos skatistas da cidade e outras entidades
ligadas ao esporte.
Art. 52 As despesas decorrentes da execu ~ao da presente Lei correrao por conta de
dota~5es pr6prias do Or~amento vigente, suplementadas se necessaria.
Art. 62 Esta Lei entra em vigor na data de sua publica~ao.
Sao Jose dos Campos, 19 de maio de 2022.
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Prefeitura de Sao Jose dos Campos
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Registrada no Departamento de Apoio Legislative da Secretaria de Apoio Juridico, aos
dezenove dias do mes de maio do ano de dois mil e vinte e dois.
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,
Priscilla Novaes Noguei~
Departamento de Apoio Legislative
(Projeto de Lei n. 462/2021, de autoria dos Vereadores Rafael Pascucci e Fabiao Zagueiro)
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