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Autoriza o Poder Executivo a instituir o selo "Amigo 
do Esporte". 

O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que lhe são 
conferidas pelo inciso VIl do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, faz saber 
que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

Art. 1º Autoriza o Poder Executivo a instituir o selo "Amigo do Esporte", a ser 
conferido às empresas do setor privado que contribuem com projetos na área social , com o objetivo 
de incentivar a participação da sociedade em ações esportivas. 

Art. 2º Para obtenção do selo, as empresas interessadas deverão requerê-lo ao órgão 
competente do Poder Executivo 

Art. 3º O selo terá prazo de validade de um ano, sendo renovável, anualmente, a 
critério da secretaria encarregada da concessão. 

Art. 4º A obtenção do selo proporcionará à empresa o direito ao uso publicitário do 
título "Amigo do Esporte" e da chancela oficial, que poderá ser utilizada nas veiculações 
publicitárias que promover, bem como em seus produtos, sob a forma de selo impresso. 

Art. 52 As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta das dotações 

orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 6º E~ta Lei entra em vigor na dt:Jta de sua publicação. 

São José dos Campos, 29 de junho de 2022. 
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Prefeitura de São José dos Campos 
- Estado de São Paulo -

Registrada no Departamento de Apoio Legislativo da Secretaria de Apoio Jurídico, aos 
vinte e nove dias do mês de junho do. a.no de dois mil e vinte e dois. 
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