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

DECRETO N. 18.470, DE 13 DE MAR~O DE 2020. 

PUBLICADO(A) NO JO~!lAL 
BOLETIM DO MUNI CIF·1o 
No.~.QJ. ... de {~ .. .tl5./d.aQo 

Fica alterado o Decreto n. 18.455, de 21 de 
fevereiro de 2020, que "Estabelece normas e define 
as datas para o sorteio do Conjunto Habitacional 
Cajuru II, e da outras providencias." 

0 PREFEITO DE SAO JOSE DOS CAMPOS, no uso das atribui~5es legais que lhe sao 
conferidas pelo incise IX do artigo 93 da Lei Organica do Municipio, de 5 de abril de 1990; 

Considerando a Portaria n. 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministerio da Saude, que 
"Declara Emergencia em Saude Publica de importancia Nacional (ESPIN) em decorrencia da lnfeo;ao 
Humana pelo novo Coronavfrus (2019-nCoV)."; 

Considerando a Portaria n. 356, de 11 de mar~o de 2020, do Ministerio da Saude, que 
"Disp5e sobre a regulamenta~ao e operacionaliza~ao do disposto na Lei n. 13.979, de 6 de fevereiro de 
2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da emergencia de saude publica de importancia 
internacional decorrente do coronavfrus (COVID-19)." 

Considerando o que consta no Processo Administrative n. 31.234/19; 

DECRETA: 

Art. 12 Fica alterado o art. 52 do Decreto n. 18.455, de 21 de fevereiro de 2020, passando 

a vigorar com a seguinte reda~ao: 

"Art. 52 A presen<;a dos candidates inscritos nos sorteios fica dispensada, sendo que 
todos os comprovantes de inscri<;ao serao depositados na urna, garantindo a participa~ao e isonomia. 

Paragrafo unico. Os sorteios serao transmitidos ao vivo por meio da rede social da 
Prefeitura de Sao Jose dos Campos e as imagens gravadas e armazenadas em mfdia digital. 

Art. 22 Fica alterado o art. 82 do Decreto n. 18.455, de 2020, passando a vigorar com a 

seguinte reda~ao: 

"Art. 82 0 sorteio dos grupos citados nos arts. 62 e 72 deste Decreto, sera realizado no dia 
14 de mar~o de 2020, as 10 horas no Centro da Juventude, localizado a Rua Aurora Pinto da Cunha, n. 
131 - Jardim America, nesta cidade, por meio de urnas, onde serao depositados os comprovantes com os 
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Art. 32 Fica alterado o art. 14 do Decreta n. 18.455, de 2020, passando a vigorar com a 
seguinte reda<;ao: 

"Art. 14. 0 sorteio dos grupos citados no art. 12 deste Decreta sera realizado no dia 28 de 
mar<;o de 2020, no Estadio Martins Pereira, localizado a Rua Ana Gon<;alves da Cunha, n. 340 - Jardim 
Paulista, nesta cidade, por meio de urnas, onde serao depositados os comprovantes com os names e 
numeros das inscric;oes no Programa Habitacional, nos termos do art. 5Q deste Decreta e da seguinte 
forma: 

I- grupo II- as 10 horas; 

II - grupo I e Ill - as 15 horas." 

Art. 4Q Este Decreta entra em vigor na data de sua publica<;ao. 

Sao Jose dos Campos, 13 de marc;o de 2020. 

~uth~~-------· 

Melissa Pulice da osta Mendes 
Secreta ria de Apoio Jurfdico 

Registrado no Departamento de Apoio Legislative da Secretaria de Apoio Juridico, aos 

treze dias do mes de marc;o do anode dais mil e vinte. 
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