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O Prefeito Municipal de São José dos Campos faz saber que 
a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. 1°. Esta lei consolida a legislação municipal relativa à 
promoção social, sem prejuízo da vigência da legislação esparsa pertinente ao assunto 
não passível de consolidação. 

TÍTULO I 
DOS CONSELHOS 

CAPÍTULO I 
DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

( lei n° 4892, de 05 de julho de 1996) 

SEÇÃO I 
Da instituição, definição e objetivos 

Art. 2°. O Conselho Municipal de Assistência Social, instância 
municipal do sistema descentralizado e participativo da assistência social, de caráter 
permanente, com funções deliberativas, normativas, fiscalizadoras e consultivas, constitui
se num órgão colegiado máximo, de composição paritária entre o poder público e a 
sociedade civi l. 

Art. 3°. O Conselho Municipal de Assistência Social tem 
como objetivos básicos o estabelecimento, acompanhamento, controle e ava liação da 
política municipal de assistência social 

SEÇÃO II 
Dos princípios e diretrizes de atuação 

Art. 4°. O Conselho Municipal de Assistência Social, no 
exercício de suas funções, observará os seguintes princípios: 

I - a assistência social é di reito do cidadão e dever do 
E ado; é política de seguridade social, n2c· ::ontributiva, que provê os mínimos sociais, 
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realizada através de um conjunto integrado de ações e de iniciativas públicas e da 
sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas; 

II - supremacia do atendimento às necessidades sociais 
sobre as exigências de rentabilidade econômica; 

III - universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o 
destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais políticas públicas existentes no 
Município; 

IV- respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao 
seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem como a convivência familiar e 
comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade; 

V - igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem 
discriminação de qualquer natureza, com divulgação ampla dos benefícios, serviços, 
programas e projetos assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo Poder Público 
e dos critérios para sua concessão; 

VI- a organização da assistência social tem como diretrizes: 

a) comando único das ações na esfera municipal; 

b) participação da comunidade por meio de organizações 
representativas na formulação das políticas e no controle de ações em todos os níveis; 

c) primazia da responsabilidade do Estado na condução da 
política de assistência social na esfera municipal. 

SEÇÃO III 
Das atribuições e competências 

Art. so. Respeitadas as competências de iniciativa, compete 
ao Conselho Municipal de Assistência Social, segundo as diretrizes definidas pelo Conselho 
Nacional de Assistência Social e Conselho Estadual de Assistência Social e pela 
Conferência Municipal de Assistência Social: 

I - analisar, aprovar e deliberar sobre a política municipal 
para a área da assistência social; 

11 - apreciar e aprovar os planos e programas da área; 

111 - acompanhar e fiscalizar a execução da política 

~
icipal de assistência social, visando a qualidade, a participação e o acesso do usuário 

na stação de serviços, direcionando-a para a efetivação do sistema descentralizado; 
L,.ei 2 PI 025569-2/03 2 
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IV - promover a inscrição das entidades e organizações de 
assistência social atuantes no Município; 

V - avaliar e aprovar o Plano Anual de Convênios e 
Concessão de Auxílios do Poder Público Municipal para as entidades sociais que prestam 
serviços de assistência social no âmbito municipal; 

VI - articular-se com as demais políticas sociais básicas, ou 
seja: saúde, habitação, educação e previdência; a integração entre os conselhos 
municipais e outras instâncias existentes, inclusive de âmbito regional, para a priorização, 
racionalização e efetivação de serviços e programas municipais e regionais, bem como 
das ações conjuntas a nível participativo ou de complementaridade; 

VII - propor um sistema de qualificação e aperfeiçoamento 
dos agentes que atuam na área de assistência e leis que assegurem sua 
profissionalização; 

VIII - propor projetos de lei pertinentes à questão da 
assistência social, observadas as atribuições de iniciativa da Lei Orgânica do Município; 

IX - criar comissões específicas para estudo e trabalho sobre 
as questões de assistência à família, ao idoso, ao portador de necessidades especiais, ao 
migrante, a criança e ao adolescente, entre outros; 

X - criar ou promover canais interinstitucionais de 
participação popular, garantindo a informação e publicidade do conteúdo, do 
processamento e do resultado da política de assistência social; 

XI - convocar e presidir, a cada 2 (dois) anos, 
ordinariamente, ou extraordinariamente por deliberação da maioria absoluta dos 
membros do Conselho, a Conferência Municipal de Assistência Social, que terá a 
atribuição de avaliar a situação da área e propor diretrizes locais para o aperfeiçoamento 
do sistema descentralizado e participativo; 

XII - exercer a fiscalização da movimentação orçamentária 
do Fundo Municipal de Assistência Social, direcionando a aplicação dos recursos, bem 
como apreciando a prestação de contas anual apresentada pelo mesmo; 

XIII - fiscalizar ações das entidades sociais, prestadoras d 
assistência social com fins lucrativos ou não, acionando os órgãos competentes no qu 
couber e quando comprovado o descumprimento dos pressupostos estabelecidos na 
legislação relativa à assistência social; 

XIV - elaborar e aprovar o seu Regimento Interno; 



Assistência Social; 

Prefeitura Municipal de São José dos Campos 
- Estado de São Paulo -

4 

XV - elaborar a regulamentação do Fundo Municipal de 

XVI - divulgar, no Boletim do Município, todas as suas 
resoluções, bem como os balanços anuais do Fundo Municipal de Assistência Social -
FMAS e os respectivos pareceres emitidos; 

XVII - convocar audiência pública anual para prestação de 
contas do Fundo Municipal de Assistência Social e apresentação das ações do Conselho 
Municipal de Assistência Social. -

SEÇÃO IV 
Da Composição, organização e gestão 

Art. 6°. O Conselho Municipal de Assistência Social será 
composto por 18 (dezoito) membros e seus respectivos suplentes, dos quais 50% 
(cinquenta por cento) serão nomeados pela Administração Pública Municipal e 50% 
( cinquenta por cento) eleitos, pelos pares, na sociedade civil, seguindo a seguinte divisão: 

I- do Poder Público Municipal: 

a) OS (cinco) representantes da Secretaria de 
Desenvolvimento Social; 

b) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Saúde; 

c) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de 
Educação; 

d) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Obras e 
Habitação; 

e) 01 (um) representante da Fundação "Hélio Augusto de 
Souza". 

II - da Sociedade Civil: 

a) 01 (um) representante de entidades de trabalhadore 
sociais; 

b) 02 (dois) representantes de usuários da assistência 
social; 

c) 01 (um) representante de movimentos populares; 

Pl 025569-2/03 4 
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e) 04 (quatro) representantes de entidades sociais que 
atuem com os segmentos do idoso, família, portador de necessidades especiais e criança 
e adolescente. 

Art. 7°. Os membros efetivos e suplentes do Conselho 
Municipal de Assistência Social serão nomeados pelo Prefeito Municipal, mediante 
indicação: 

I - da Secretaria de Desenvolvimento Social estabelecendo
se 5 (cinco) representantes designados pelo Secretário de Desenvolvimento Social (NR 
lei n° 6192, de 25 de outubro de 2002); 

li - de cada Secretaria de Governo e Fundações, para os 
representantes do Poder Público Municipal; 

III - dos fóruns próprios, formados por entidades 
regularmente cadastradas no Conselho, quando da sociedade civil. 

Art. 8°. Cada titular do Conselho Municipal de Assistência 
Social terá um suplente oriundo da mesma categoria representativa. 

Art. go, Somente serão admitidas para fins de participação 
no Conselho Municipal de Assistência Social as entidades sociais juridicamente 
constituídas e em regular funcionamento. 

Art. 10. As atividades dos membros do Conselho Municipal 
de Assistência Social regem-se pelas seguintes disposições: 

I - o exercício da função de Conselheiro é considerado 
serviço público relevante e não remunerado; 

li - os membros do Conselho Municipal de Assistência Social 
poderão ser substituídos mediante solicitação dos fóruns que os elegeram; 

III - as decisões do Conselho Municipal de Assistência Social 
serão consubstanciadas em resoluções. 

Art. 11. O mandato dos membros do Conselho Municipal d 
Assistência Social terá duração de 02 (dois) anos e seus membros poderão ser reeleito 
por mais um mandato, desde que sejam referendados pelos fóruns que os elegeram. 
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Art. 12. O Conselho Municipal de Assistência Social terá seu 
funcionamento regulado por regimento interno próprio, regulamentado mediante decreto 
do Executivo. 

Art.· 13. O Conselho Municipal de Assistência Social se 
reumra em sessões plenárias de deliberação realizadas ordinariamente a cada mês, e 
extraordinariamente quando convocadas pelo colegiado ou por requerimento da maioria 
dos seus membros. 

Art. 14. A Secretaria de Desenvolvimento Social ou 
equivalente prestará o apoio administrativo necessário ao funcionamento do Conselho 
Municipal de Assistência Social. 

Art. 15. Todas as sessões do Conselho Municipal de 
Assistência Social serão públicas e precedidas de ampla divulgação. 

Parágrafo único. As resoluções do Conselho Municipal de 
Assistência Social, bem como os temas tratados em fóruns e comissões serão objeto de 
ampla e sistemática divulgação. 

SEÇÃO VI 
Do órgão da administração municipal responsável pela coordenação da política municipal 

de assistência social. 

Art. 16. A Secretaria de Desenvolvimento Social é o órgão 
da Administração Pública Municipal responsável pela execução da política municipal de 
assistência social. 

Art. 17. À Secretaria de Desenvolvimento Social compete: 

I - coordenar e articular as ações no campo da assistência 
social, no âmbito do Município; 

li - propor ao Conselho Municipal de Assistência Social a 
política municipal de assistência social, suas normas gerais, bem como critérios de 
prioridade e de elegibilidade, além de padrões de qualidade na prestação de benefícios, 
serviços, programas e projetos; 

III - elaborar o Plano Municipal de Assistência Social, de 
acor{c com os princípios e diretrizes definidos na política municipal de assistência social; 
L~- P! 025569-2/03 6 
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IV - elaborar e encaminhar a proposta orçamentária da 
assistência social; 

V - gerir o Fundo Municipal de Assistência Social, sob a 
orientação e controle do Conselho Municipal de Assistência Social; 

VI - encaminhar à apreciação do Conselho Municipal de 
Assistência Social relatórios semestrais e anuais de atividades e de aplicação financeira 
dos recursos do Fundo Municipal de Assistência Social; 

VII - prestar assessoramento técnico às entidades e 
organizações de assistência social, nos limites de suas atribuições; 

VIII - coordenar e manter atualizado o sistema de cadastro 
das entidades e organizações de assistência social abrangidas pelo Município; 

IX - formular política para qualificação sistemática e 
continuada de recursos humanos no campo da assistência social; 

X - desenvolver estudos e pesquisas para fundamentar as 
análises de necessidades e formulação das proposições para a área; 

XI - articular-se com os órgãos responsáveis pelas políticas 
de saúde e previdência social, bem como com os demais responsáveis pelas políticas 
sócio-econômicas setoriais, visando à elevação do patamar mínimo de atendimento às 
necessidades básicas; 

XII - expedir atos normativos necessários à gestão do Fundo 
Municipal de Assistência Social, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho 
Municipal de Assistência Social; 

XIII - elaborar e submeter ao Conselho Municipal d 
Assistência Social os programas anuais e plurianuais de aplicação dos recursos do Fundo 
Municipal de Assistência Social; 

XIV - operar os benefícios eventuais previstos na legislaçã 
relativa à assistência social. 

SEÇÃO VII 
Dos benefícios, serviços, programas e projetos de assistência social 

Art. 18. O Conselho Municipal de Assistência Social dever , 
regulamentar, em âmbito local, a concessão e o valor dos benefícios eventuai 
estatr~ecidos pela legislação relativa à assistência social. 

L~ Pl 025569-2/03 
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Art. 19. O Conselho Municipal de Assistência Social e a 
Secretaria de Desenvolvimento Social definirão os programas da área no Município, 
priorizando aqueles voltados à inserção profissional e social, articulando-se com outras 
esferas e secretarias. 

SEÇÃO VIII 
Das disposições gerais e transitórias 

Art. 20. Integra o quadro de servidores municipais 01 (um) 
cargo de Secretária Júnior, padrão de vencimentos 09, para dar suporte administrativo ao 
Conselho Municipal de Assistência Social. 

Art. 21. Este capítulo não prejudica as competências de 
outros Conselhos Municipais instituídos, resguardando-se ao Conselho Municipal de 
Assistência Social a prerrogativa de deliberação das questões específicas da área de 
assistência social, em última instância. 

CAPITULO II 
DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

(lei n° 3676, de 11 de dezembro de 1989) 

Art. 22. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e a 
Adolescente - CMDCA, órgão deliberativo e controlador da política de atendimento, 
vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (NR - lei n° 3937, de 19 a 
março de 1991), tem a seguinte composição: 

I- 01 (um) representante da Secretaria de Desenvolviment 
Social· 

11 - 01 (um) representante da Secretaria Municipal a 

III - 01 (um) representante da Secretaria Municipal a 
Esportes e Lazer; 

IV - 01 (um) representante da Secretaria Municipal a 
Educação (NR - lei n° 4332, de 09 de dezembro de 1992); 

V- 01 (um) representante da Fundação de Atendimento 
Criança e ao Adolescente "Prof. Hélio Augusto de Souza"- FUNDHAS (NR - lei n° 4774 
de 16 de novembro de 1995); 

VI - 01 (um) representante de entidades que preste 
trabalfg nas seguintes áreas: ~ 

Le~' Pl 025569-2/03 8 

~~~~~. 



Prefeitura Municipal de São José dos Campos 
- Estado de São Paulo-

a) assistência socia~· 

b) saúde; 

c) esportes, lazer e cultura; 

d) educação; 

e) segurança e justiça. 
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respectivos fóruns. 
§ 1°. Os representantes das áreas serão eleitos no~ 

§2°. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente poderá ser assessorado em suas funções por órgãos técnicos. 

§3°. Ao indicar o seu representante, o órgão e a entidade 
apontarão, também, o respectivo suplente (NR - lei n° 4332, de 09 de dezembro de 
1992). 

Art. 23. Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente: 

I - acompanhar todos os programas e projetos voltados ao 
atendimento das crianças e dos adolescentes, principalmente quanto ao direito à vida e à 
saúde, à liberdade, ao respeito e à dignidade, à convivência comunitária, à faml7ia, · 
educação, à profissionalização, à cultura, ao lazer e à proteção no trabalho; 

II - sugerir as medidas de proteção à criança e ao 
adolescente em situação de risco, bem como traçar a polltica de subvenções a se 
seguida pelo Município; 

III - formular a polltica municipal dos direitos da criança 
do adolescente, definindo prioridades e controlando as ações de execução; 

IV - opinar na formulação das pollticas sociais básicas de 
interesse da criança e do adolescente; 

V - deliberar sobre a conveniência e oportunidade a 
implementação de programas e serviços, bem como a criação de entidade 
governamentais ou a realização de consórcio intermunicipal regionalizado a 
atendimento; 

aprol/pç_ão do Prefeito; 
Le16@ 

VI - elaborar o seu Regimento Interno, submetendo-o à 

Pl 025569-2103 9 
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VII - solicitar as indicações para o preenchimento de cargo 
de Conselheiro, nos casos de vacância e término de mandato; 

VIII - gerir o fundo municipa" alocando recursos para os 
programas das entidades governamentais e repassando verbas para as entidades não 
governamentais; 

IX - opinar sobre a destinação de recursos públicos para 
programações culturais, esportivas e de lazer voltadas para a infância e a juventude; 

X - proceder a inscrição em programas de proteção e sócio
educativos de entidades governamentais e não governamentais; 

XI - fixar critérios de utilização, através de planos de 
aplicações das doações subsidiadas e demais receitas, aplicando, necessariamente, 
percentual para o incentivo ao acolhimento, sob a forma de guarda de criança ou 
adolescente, órfão ou abandonado, de difícil colocação familiar (NR -lei n° 3937, de 19 
de março de 1991). 

Art. 24. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente manterá uma secretaria gera" destinada ao suporte administrativo
financeiro necessário ao seu funcionamento, utilizando-se de instalações e funcionários 
cedidos pela Prefeitura Municipal (NR -lei no 3937, de 19 de março de 1991). 

Art. 25. O exercício da função de Conselheiro constituirá 
serviço público relevante, não sendo remunerado. 

CAPÍTULO III 
DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER 

(lei n° 4885, de 18 de junho de 1996) 

Art. 26. O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de São 
José dos Campos é órgão com competência proposicional, consultiva, fiscalizadora e 
deliberativa, no que se refere às matérias pertinentes aos direitos da mulher. 

Art. 27. Constituem órgãos de apoio do Conselho dos 
Direitos da Mulher: 

I - Fórum Municipal da Mulher; 

li -Conferência Municipal da Mulher. 

§ 1°. O Conselho contará com infra-estrutura própria para 
atendimento de seus serviços técnicos e administrativos, devendo ser previsto recursos ~ 
orcfo"rlJentários próprios para tal fim. 
~8 Pl 025569-2/03 10 
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§ 2°. O Fórum Municipal da Mulher é uma instância 
composta por entidades ou órgãos não governamentais interessados em tratar das 
questões ligadas aos direitos da mulher e autônomo em relação ao Poder Público. 

§ 3°. A Conferência Municipal da Mulher é uma instância 
colegiada de formulação das diretrizes da política municipal da mulher e de avaliação de 
sua implementação, devendo ser realizada anualmente com ampla participação dos 
órgãos e entidades representativas da comunidade, dos poderes Executivo e Legislativo. 

Art. · 28. A Coordenadoria Especial da Mulher, órgão 
vinculado ao Gabinete do Prefeito, têm a atribuição de garantir a execução das 
deliberações do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher no âmbito do Executivo. 

Art. 29. Integram o quadro de servidores municipais da 
Prefeitura 03 (três) cargos de Assessor Administrativo 11, padrão 20 de vencimentos, de 
livre provimento pelo Prefeito dentre lista sêxtupla elaborada pelo Conselho Municipal dos 
Direitos da Mulher, lotados na Coordenadoria Especial da Mulher. 

Art. 30. O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher será 
constituído por 07 (sete) membros representativos da Administração Pública Municipal, 01 
(um) membro representativo da Administração Pública Estadual e 11 (onze) membros 
representativos de organizações não-governamentais envolvidas com a questão da 
mulher. 

§ 1 o. O Executivo Municipal será representado no Conselho 
por: 

I - 01 (um) representante do Gabinete do Prefeito através 
da Coordenadoria Especial da Mulher; 

11 - 01 (um) representante da Secretaria Municipal da 
Educação; 

Ill - 01 (um) representante da Secretaria Municipal de 
Saúde; 

IV 01 (um) representante da Secretaria de 
Desenvolvimento Social; 

V - 01 (um) representante da Secretaria de Assunto 
Jurídicos; 

VI - 01 (um) representante da Secretaria de Planejamento 
Mei[~mbiente; 
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VII - 01 (um) representante da Fundação Cultural Cassiano 

§ 2°. A Administração Pública Estadual terá representação 
no Conselho através de 01 (um) representante de órgão público estadual instalado no 
Município e voltado ao atendimento ou defesa dos direitos da mulher. 

§ 30. O Legislativo Municipal terá representação no Conselho 
através de 01 (um) representante das mulheres que detenham mandato eletivo em São 
José dos Campos, ou, em não havendo vereadora no pleno exercício do mandato, por 
funcionária indicada pelo Plenário. 

§ 4°. As organizações não-governamentais que constituirão 
o Conselho deverão participar com: 

I - 02 (dois) representantes da Central do Movimento 
Popular em São José dos Campos; 

II - 02 (dois) representantes dos movimentos de mulheres 
negras; 

III - 02 (dois) representantes do SOS Mulher; 

IV- 02 (dois) representantes do movimento sindical; 

V - 01 (um) representante do movimento estudantil 
universitário; 

VI - 01 (um) representante do movimento estudantil 
secundarista; 

VII - 01 (um) representante dos grupos de mulheres 
organizados de cada região da cidade. 

Art. 31. Os órgãos e entidades representativos da 
comunidade, ao candidatarem-se à representação no Conselho dos Direitos da Mulher, 
inscrever-se-ão no Fórum Municipal da Mulher, obedecidos os critérios e prazos para 
eleição e candidaturas a serem definidas pelo Regimento Interno daquele Conselho. 

Art. 32. O mandato dos membros do Conselho terá a 
duração de dois anos. 

Art. 33. Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da 

M~er: 
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II - formular diretrizes e promover políticas, em todos os 
níveis da Administração Pública Municipal Direta e Indireta visando à eliminação das 
discriminações que atingem a mulher; 

III - impulsionar ações que promovam as mudanças 
necessárias para a incorporação da mulher em condições de igualdade de oportunidades, 
identificando as barreiras culturais e sócio-econômicas que afetam a discriminação da 
mulher; 

IV - apoiar estudos, projetos e debates relativos à condição 
da mulher, bem como propor medidas ao governo objetivando eliminar toda e qualquer 
forma de discriminação; 

V - incorporar preocupações e sugestões manifestadas pela 
sociedade e opinar sobre denúncias que lhe sejam encaminhadas; 

VI - auxiliar e acompanhar os demais órgãos e entidades da 
Administração no que se refere ao planejamento e execução de programas e ações 
referentes à mulher; 

VII - promover intercâmbios e convênios com instituições e 
organismos mumcrpais, estaduais, nacionais e estrangeiros de interesse público ou 
privado, com a finalidade de implementar as políticas, medidas e ações objeto do 
Conselho; 

VIII - incorporar nos sistemas de informação e estatísticas 
as variáveis que considerem a perspectiva de gênero em seus diversos aspectos com a 
finalidade de detectar a incidência da realidade da mulher no desenvolvimento sócio 
econômico do Município; 

IX - fiscalizar o funcionamento do Programa Municipal de 
Abrigos para a Mulher Vítima de Violência, com a participação de entidades civis e 
governamentais que desenvolvam ações sociais de atendimento à mulher; 

X - propor a criação de mecanismos para coibir a violência 
doméstica e fiscalizar a sua execução, além de estimular a instituição de serviços de apoio 
às mulheres em situação de violência; 

XI - criar instrumentos concretos que assegurem a 
participação da mulher em todos os níveis e setores da atividade municipal, ampliando as 
alternativas ·de emprego e renda para a mulher através da realização de oficinas e outros; 

XII - realizar campanhas educativas, de conscientização 
sofue as questões relacionadas à melhoria da qualidade de vida da mulher. 
~28 Pl 025569-2/03 13 
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DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS E INTEGRAÇÃO DAS PESSOAS PORTADORAS 
DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

(lei no 5182, de 1° de abril de 1998) 

Art. 34. O Conselho Municipal de Direitos e Integração das 
Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais é de caráter consultivo, com constituição e 
atribuições definidas neste Capítulo. 

Art. 35. É da competência do Conselho Municipal de Direitos 
e Integração das Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais: 

I - realizar diagnóstico, deliberar sobre políticas de interesse 
da pessoa portadora de necessidades especiais e encaminhá-las através de resoluções 
aos poderes públicos; 

II - levar à discussão, em reun1oes amplas e fóruns, 
questões atinentes a uma política municipal de realização dos direitos das pessoas 
portadoras de necessidades especiais, abrangendo a toda Administração Municipal, 
fixando prioridades para a execução das ações e estabelecendo critérios para avaliação e 
controle de seus resultados; 

III - articular e acompanhar a execução dessa política, 
atendidas as particularidades das pessoas portadoras de necessidades especiais; 

IV - acompanhar iniciativas que envolvam pessoas 
portadoras de necessidades especiais e que possam afetar seus direitos; 

V - promover, incentivar e apoiar atividades que contribuam 
para a efetiva participação das pessoas portadoras de necessidades especiais na vid 
comunitária; 

VI - denunciar o desrespeito aos direitos das pessoa 
portadoras de necessidades especiais por todos os meios legais que se faça 
necessários; 

VII - analisar programas das entidades governamentais 
não governamentais que operam no Município; 

VIII - convocar e instituir grupos de trabalho, incumbidos d 
oferecer subsídios para as normas e procedimentos relativos a projetos ou programas d 
atendimento ou integração das pessoas portadoras de necessidades especiais; 
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IX - emitir pareceres de cunho técnico quanto a trabalhos, 
campanhas, projetos ou programas que envolvam pessoas portadoras de necessidades 
especiais; 

X - manifestar-se sobre a implantação de equipamentos 
soc1a1s, iniciativas e propostas relacionadas às pessoas portadoras de necessidades 
especiais, observando as prioridades, conveniências, adequação técnica, social, educativa 
e cultural, tendo em vista a política traçada para o setor; 

XI - enviar anualmente, em tempo hábil, as prioridades que 
compõem a política de direitos e integração da pessoa portadora de necessidades 
especiais a ser desenvolvida no Município, através das Secretarias e Autarquias, a fim de 
orientar a elaboração do orçamento municipal; 

XII - organizar e manter atualizado o cadastro das entidades 
governamentais e não governamentais e demais interessados nas questões das pessoas 
portadoras de necessidades especiais, visando estabelecer contatos, pesquisa e 
informações sempre que necessário; 

XIII - apontar e cooperar na realização do censo municipal 
das pessoas portadoras de necessidades especiais; 

XIV - realizar ampla divulgação sobre normas, acessibilidade 
e direitos da pessoa portadora de necessidades especiais; 

XV - mobilizar a opinião pública no sentido da indispensável 
participação da comunidade na solução dos problemas das pessoas portadoras de 
necessidades especiais; 

XVI - garantir a capacitação e aperfeiçoamento de recursos 
humanos necessários ao adequado trato com as pessoas portadoras de necessidades 
especiais, especialmente na rede de serviços públicos; 

XVII - verificar o cumprimento das leis já existentes que 
garantam os direitos da pessoa portadora de necessidades especiais; 

XVIII - verificar o cumprimento da legislação municipal 
quanto à reserva do percentual de 5% (cinco por cento) dos cargos públicos para a 
pessoas portadoras de necessidades especiais, assessorando o estabelecimento d 
critérios precisos para a sua admissão; 

XIX - elaborar o seu Regimento Interno; 
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XX - regulamentar, organizar, coordenar, bem como adotar 
todas as providências que julgar cabíveis para a eleição e posse dos membros do 
Conselho; 

XXI - solicitar as indicações para o preenchimento dos 
cargos de Conselheiros efetivos e respectivos suplentes, representantes dos órgãos 
governamentais e promover eleição dos Conselheiros e suplentes; 

XXII - comunicar ao Poder Executivo e ao Ministério Público 
a vacância do cargo de Conselheiro e preparar a posse de novo Conselheiro, convocados 
dentre os suplentes, obedecendo a ordem e a paridade para esse fim; 

Art. 36. O Conselho Municipal de Direitos e Integração das 
Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais de São José dos Campos será paritário, 
constituído por 22 (vinte e dois) membros e por 22 (vinte e dois) suplentes, sendo: 

I - 11 (onze) representantes de órgãos governamentais e 
seus respectivos suplentes, assim escolhidos: 

a) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de 
Saúde; 

b) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de 
Transportes; 

c) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Obras 
e Habitação; 

d) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de 
Educação; 

e) 01 (um) representante da Secretaria Municipal d 
Desenvolvimento Social; 

f) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer; 

g) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de 
Planejamento e Meio Ambiente; 

Municipais; 

Ri[ ardo; 
~28 

h) 01 (um) representante da Secretaria de Serviço 

i) 01 (um) representante da Fundação Cultural Cassiano 
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j) 01 (um) representante da Ordem dos Advogados d 

I) 01 (um) representante da Câmara Municipal de São Jos · 

II - 11 (onze) pessoas portadoras de necessidades especiai 
e seus respectivos suplentes representantes da sociedade civil, garantindo a participaçã 
de pelo menos um deficiente físico, um deficiente visual, um deficiente auditivo, u 
deficiente orgânico, um representante de deficiente mental e deficiência múltipla, u 
representante do Fórum de Debates para Melhoria da Qualidade de Vida do Portador d 
Necessidades Especiais, um representante de cada região do Município. 

§ 1°. Os 09 (nove) Conselheiros representantes da · 
Secretarias Municipais serão indicados pelos Secretários, escolhidos dentre as pessoa 
com poder de decisão e experiência comprovada no atendimento e defesa dos direito 
das pessoas portadoras de necessidades especiais. 

§ 2°. Cada categoria de portadores de necessidade 
especiais elegerá seu representante e o seu suplente por fóruns específicos, exceto o 
deficientes mentais: 

I - os deficientes mentais serão representados por seu 
responsáveis legais, na base de um responsável por cada deficiente, os quais elegerã 
entre si, por voto o representante e o suplente da deficiência mental no Conselho; 

§ 3°. Os membros do Conselho e respectivos suplente 
terão mandato de 2 (dois) anos, admitindo-se uma reeleição. 

§ 4°. A função de membro e suplente do Conselho 
considerada de interesse público relevante e não será remunerada. 

§ 5°. O Conselho será coordenado de forma colegiada 
seus membros escolhidos por meio de fóruns específicos. 

§ 6°. Para a escolha dos Conselheiros para o colegiado 
que alude o parágrafo anterior serão observados os seguintes critérios: 

I - dar-se-á com a presença de no mínimo, 2/ 3 (dois terço ) 
dos membros do Conselho; 

II - deverá ser observada a paridade para o preenchiment 
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III - as atribuições do colegiado serão definidas no 
Regimento Interno do Conselho. 

Art. 37. A substituição de qualquer Conselheiro ou suplente 
ocorrerá por iniciativa pessoal do Conselheiro, por decisão judicial ou por voto de 
desconfiança de 2/ 3 (dois terços) de seus membros. 

Parágrafo único. O inquérito administrativo a ser instaurado 
não alcança os membros representantes do Poder Executivo por estarem desempenhando 
função de confiança. 

Art. 38. Em caso de afastamento ou impedimento 
temporário de um de seus membros titulares será convocado o suplente imediato, sempre 
respeitada a paridade. 

Art. 39. O Conselho reunir-se-á ordinariamente duas vezes 
por mês, em datas previamente estabelecidas, e extraordinariamente sempre que 
necessário, por convocação da coordenação do colegiado. 

§ 1°. Se no horário de início da reunião não houver quórum 
suficiente da maioria absoluta dos integrantes será aguardada durante trinta minutos a 
composição do número legal, com a participação dos suplentes. 

§ 2°. A reunião de que trata o § 1° será realizada com 
qualquer número de Conselheiros presentes, após decorrido o prazo do parágrafo 
anterior. 

Art. 40. As reuniões do Conselho serão abertas a todas as 
pessoas interessadas, com direito a voz, mas tendo direito a voto somente os membros 
do Conselho. 

Art. 41. A convocação das reuniões ordinárias do Conselho 
será feita por programação prévia, as extraordinárias pela coordenação do colegiado. 

Art. 42. Das deliberações do Conselho, em suas várias 
instâncias, serão lavradas atas a serem registradas em livro próprio. 

Art. 43. O Conselho deverá manter contato e convidar os 
demais Conselhos Municipais, Secretários Municipais ou titulares de quaisquer outros 
órgãos municipais, quando houver interesse ou superposição de propostas, a fim de 
participação em reunião ordinária ou extraordinária de seus membros. 

Art. 44. Uma vez instalado, o Conselho terá o prazo 
im~rrogável de 90 (noventa) dias, para a elaboração de seu Regimento Interno. 
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Art. 45. Fica o Poder Executi vo autorizado a realizar o 
recenseamento das pessoas portadoras de necessidades especiais no Munidpio. 

§ 1°. Os indicadores do recenseamento serão formulados 
em consonância com o disposto neste Capítulo e deverão ser aprovados pelo Conselho 
Municipal de Direitos e Integração das Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais. 

§ 2°. O recenseamento será repetido no mínimo a cada 5 
(cinco) anos. 

Art. 46. O resultado do recenseamento será enviado ao 
Conselho Municipal de Direitos e Integração das Pessoas Portadoras de Necessidades 
Especiais (NR - lei n° 5923, de 05 de outubro de 2001). 

CAPÍTULO V 
DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO 
(lei n° 5814, de 22 de janeiro de 2001) 

Art. 47. O Conselho Municipal do Idoso é órgão permanente, 
paritário, normativo, consultivo e deliberativo, de coordenação, supervisão, fiscalização e 
avaliação da política municipal do idoso, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Social 
-SDS. 

Parágrafo único. Considera-se idoso, para os efeitos deste 
Capltulo, a pessoa maior de sessenta anos de idade (NR - lei n° 5929, de 17 de outubro 
de2001). 

Art. 48. São atribuições do Conselho Municipal do Idoso: 

I - propor medidas que visem à proteção, assistência e 
defesa dos direitos dos idosos; 

li - elaborar, propor, integrar e apoiar projetos e atividades 
que possam contribuir para a solução dos problemas do idoso; 

UI - informar e orientar a população idosa acerca dos seus 
direitos bem como desenvolver campanha educativa junto a sociedade em geral; 

IV - estimular a mobilização e a organização da comunidade 
interessada na problemática do idoso; 

V - promover o desenvolvimento de projetos que objetivem 
a participação do idoso nos diversos setores das atividades social e cultural; 

L<~ Pl 025569-2/03 19 



Prefeitura Municipal de São José dos Campos 
- Estado de São Paulo - 20 

VI - opinar e propor solução às denuncias encaminhadas 
sobre questões relativas à violação dos direitos dos idosos; 

VII - recomendar normas de funcionamento de asilos ou 
casas de repouso que atendam a população idosa, acompanhando e avaliando o seu 
cumprimento; 

VIII - contatar e articular com órgãos federais, estaduais, 
municipais, organismos nacionais e internacionais, com vistas à captação de recursos para 
desenvolvimento de projetos e programas {NR -lei n° 5929, de 17 de outubro de 2001); 

IX - coordenar e fiscalizar a implementação da política de 
atendimento ao idoso no Município; 

X - formular, supervisionar, deliberar, articular, acompanhar 
e contribuir no levantamento do diagnóstico municipal do idoso (NR - lei no 5929, de 17 
de outubro de 2001). 

Parágrafo único. Ao Conselho Municipal do Idoso poderá ser 
facilitado o acesso, mediante autorização do Prefeito, a todos os setores da 
Administração, particularmente aos programas e metodologia de ação dos serviços 
prestados à população idosa, a fim de possibilitar a apresentação de sugestões e 
propostas de medidas de atuação em assuntos de seu interesse. 

seguintes membros: 
Art. 49. O Conselho Municipal do Idoso será integrado pelos 

Desenvolvimento Social,· 
I 02 (dois) representantes da Secretaria de 

II - 01 (um) representante da Secretaria de Educação; 

Lazer,· 
III - 01 (um) representante da Secretaria de Esportes e 

IV - 01 (um) representante da Secretaria de Obras e 
Habitação; 

V - 01 (um) representante da Secretaria de Saúde; 

"Cassiano Ricardo';· 
VI - 01 (um) representante da Fundação Cultural 

VII - 04 (quatro) representantes dos usuários, pertencentes 
aos r ::_pos de convivência existentes no Município; 
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IX -01 (um) representante de entidades sociais que atua 
com o segmento idoso, excluindo-se aquelas de caráter abrigo; 

X - 01 (um) representante da Associação dos Aposentado 
e Pensionistas de São José dos Campos. 

§ 1°. Os Conselheiros representantes do Poder Público serão 
indicados pelo Prefeito Municipal. 

§ :?. Os Conselheiros representantes das entidades não 
governamentais e dos usuários serão eleitos pelo Fórum Permanente do Idoso, na forma 
de seu regulamento (NR -lei no 5929, de 17 de outubro de 2001). 

§ 3°. As funções de membros do Conselho não serão 
remuneradas, sendo consideradas como serviço público relevante. 

§ ~. O mandato dos membros do Conselho Municipal do 
Idoso será de 2 {dois) anos, permitida a recondução por mais um mandato consecutivo, 
desde que sejam referendados pelo Fórum Permanente do Idoso (NR -lei n° 5929, de 
17 de outubro de 2001). 

§ 5°. A nomeação e posse do Conselho far-se-ão através de 
ato do Prefeito Municipal, respeitada a origem das indicações. 

§ ff'. Será indicado e nomeado um suplente para cada 
membro do Conselho Municipal do Idoso {NR -lei n° 5929, de 17 de outubro de 2001). 

Art. 50. O Conselho Municipal do Idoso terá um Presidente e 
um Vice-Presidente, escolhidos entre seus membros, por maioria simples de votos, em 
escrutínio secreto, com mandato de 1 ( um ) ano, permitida a recondução. 

Art. 51. Para financiamento das atividades do Conselho 
Municipal do Idoso é permitido o recebimento de doações de pessoas jurídicas de direito 
público e de direito privado, pessoas físicas, nacionais e internacionais. 

Art. 52. Compete ao Poder Executivo Municipal destinar 
recursos materiais e humanos, bem como o local em seu próprio público para 
cumprimento do disposto neste Capitulo (NR -lei n° 5929, de 17 de outubro de 2001). 

CAPÍTULO VI 
DOS CONSELHOS TUTELARES 

(lei no 4988, de 04 de dezembro de 1996) 
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Art. 53. Os Conselhos Tutelares de São José dos Campos 
são órgãos permanentes e autônomos, não jurisdicionais, com a finalidade de zelar pelo 
cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. 

Parágrafo único. O número de Conselhos Tutelares poderá 
ser ampliado, dependendo da demanda, respeitado o parecer do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente- CMDCA. 

Art. 54. Cada Conselho Tutelar será composto de 5 (cinco) 
membros titulares e 5 (cinco) suplentes, com mandato de 2 (dois) anos. 

Parágrafo único. Os integrantes de cada Conselho 
representarão, respectivamente, as áreas de saúde, educação, assistência social, justiça, 
cultura, esportes e lazer. 

Art. 55. Os Conselhos Tutelares funcionarão diariamente em 
horário comercial, dispondo seu Regimento Interno sobre a organização dos plantõe 
noturnos, de feriados e de finais de semana. 

Art. 56. É de responsabilidade do Poder Executivo prover 
local apropriado, os meios e pessoal mínimo necessários ao funcionamento dos Conselho 
Tutelares, de acordo com a deliberação e indicação do Conselho Municipal dos Direitos d 
Criança e do Adolescente - CMDCA. 

§ 1 o. O Conselho Tutelar deverá contar com uma secreta ri 
propna, destinada ao suporte administrativo necessário ao seu bom desempenho 
utilizando-se de instalações e funcionários cedidos pela Prefeitura Municipal. 

§ 2°. Outros órgãos governamentais e não governamentais 
assim como a comunidade em geral, poderão colaborar para a instalação e manutençã 
dos Conselhos. 

SEÇÃO II 
Das atribuições e funcionamento 

Art. 57. São atribuições dos Conselheiros Tutelares toda 
aquelas referidas na Lei Federal n° 8069, de 13 de Julho de 1990. 

Parágrafo único. A elaboração do Regimento Interno do . 
Conselhos Tutelares dar-se-á "ad referendum" do Conselho Municipal dos Direitos d . 
Criança e do Adolescente- CMDCA. 
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Art. 58. O exercício efetivo da função de Conselheiro Tutelar 
constituirá serviço público relevante, estabelecerá presunção de idoneidade moral e 
assegurará prisão especial, em caso de crime comum, até o julgamento definitivo. 

Art. 59. O Conselho Tutelar atenderá as partes, mantendo o 
registro das providências tomadas em cada caso. 

Parágrafo único. As decisões serão tomadas por maioria de 
votos em reumoes ordinárias ou extraordinárias na forma a ser estabelecida pelo 
Regimento Interno do Conselho. 

Art. 60. As decisões dos Conselhos Tutelares soment 
poderão ser revistas pela autoridade judiciária a pedido de quem tenha legítimo interesse. 

SEÇÃO III 
Da competência 

Art. 61. A competência será determinada: 

I - pelo domicílio dos pais ou responsáveis; 

11 - pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente 
na falta dos pais ou responsáveis. 

Parágrafo único. A execução das medidas de proteçã 
poderá ser do Conselho Tutelar da residência dos pais ou responsáveis, ou do local ond 
sediar-se a entidade que abrigar a criança e adolescente. 

SEÇÃO IV 
Dos deveres 

Art. 62. São deveres dos Conselheiros Tutelares: 

I - cumprir as atribuições legais previstas na Lei Federal n 
8069/90 e demais legislações pertinentes; 

11 - conduta compatível com o cargo; 

III - comparecer assiduamente ao trabalho nos termos deste 
Capítulo; 

IV - tratar com urbanidade todos os membros d 
comunidade e usuários de forma geral; 

V - trajar-se convenientemente no exercício da função. 
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Art. 63. A escolha dos membros dos Conselhos Tutelare 
será feita pela comunidade local, através de processo eleitoral sob responsabilidade d 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente- CMDCA, com a fiscalizaçã 
do Ministério Público. 

Art. 64. O sufrágio será universal e direto e o vot 
facultativo e secreto. 

Art. 65. São considerados eleitores todas as pessoas a parti 
de 16 (dezesseis) anos, devidamente inscritas na Justiça Eleitoral do Município. 

Art. 66. O quórum mínimo para validação do pleito é d 
0,5% (meio por cento) do total de eleitores registrados na zonas eleitorais da Comarca d 
São José dos Campos. 

Art. 67. O processo eleitoral será iniciado com a publicação 
pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, na imprens 
local e na imprensa oficial do Município do edital de convocação das eleições 
estabelecendo etapas, prazos e exigências nos termos deste Capítulo, no mínimo 
(cinco) meses antes do término do mandato dos Conselheiros em exercício. 

SEÇÃO VI 
Dos requisitos 

Art. 68. Os candidatos ao cargo de Conselheiro Tutelar s 
poderão promover sua inscrição no processo eleitoral mediante: 

I - reconhecida idoneidade moral; 

II - idade superior a 21 anos; 

I dois anos; 
III - comprovação de residência no Município há mais d 

IV - comprovação de estar em gozo de seus direitos civis 
políticos; 

V - comprovação de reconhecida experiência na área d 
defesa dos direitos ou atendimento à criança e adolescente há mais de dois anos; 

VI - comprovação de que concluiu curso superior; 
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VII - apresentação de termo de desimpedimento no qua 
declare que uma vez eleito e empossado se dedicará prioritariamente às atividades d 
Conselho, sob pena de perda de mandato; 

VIII - prova de afastamento de cargo executivo o 
consultivo de entidade que possua em seus estatutos sociais ou desenvolv 
comprovadamente como objetivo a defesa dos direitos ou o atendimento direto o 
indireto da criança e do adolescente; 

IX - prova de participação em curso preparatório organizad 
pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA 
comprovando freqüência a no mínimo 80% (oitenta por cento) das aulas; 

§ 1°. Os candidatos que concluírem o curso nos termos d 
inciso IX deste artigo se submeterão a prova escrita e oral organizadas pelo Conselh 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA. 

§ 2°. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e d 
Adolescente - CMDCA divulgará a relação de todos os candidatos, com respectiv 
classificação obtida nas provas citadas no parágrafo anterior, em ordem decrescente po 
área. 

§ 3°. Caberá recurso contra os resultados divulgados n 
prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar da divulgação da lista dos classificados. 

§ 4°. Após o julgamento dos recursos, o Conselho Municipa 
dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA fará publicar a relação dos candidato 
habilitados a concorrer ao pleito. 

§ 5°. Estarão habilitados a concorrer aos cargos d 
Conselheiro Tutelar os dez primeiros classificados em cada uma das áreas (saúde 
educação, assistência social, justiça, cultura, esportes e lazer) . 

§ 6°. Os Membros do Conselho Tutelar não poderão se 
reconduzidos ao cargo. 

SEÇÃO VII 
Do registro das candidaturas e do pleito 

Art. 69. Cada candidato registrará sua candidatura em até ~ 
(cinco) dias úteis após a publicação da relação dos habilitados, respeitada a área d 
atuação para a qual promoveu sua inscrição. 
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§1 °. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente - CMDCA afixará em sua sede a relação das candidaturas registradas, em até 
03 (três) dias úteis após o prazo final dos registros. 

§2°. Qualquer cidadão ou entidade ligada à área de defesa 
dos direitos ou atendimento à criança e adolescente poderá impugnar em até 02 (dois) 
dias úteis qualquer candidatura mediante prova de que os requisitos estabelecidos neste 
Capítulo não foram corretamente preenchidos. 

§3°. O candidato impugnado poderá apresentar contestação 
quanto a impugnação no prazo de 02 (dois) dias úteis após cientificado pelo Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente- CMDCA de seu teor; 

§4°. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente - CMDCA terá prazo de 3 (três) dias úteis para analisar o pedido de 
impugnação de candidatura, divulgando sua deliberação em igual prazo. 

Art. 70. Concluídos os prazos para julgamento de pedidos de 
impugnação, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA fará 
publicar a relação dos candidatos habilitados por área. 

Art. 71. É proibida a propaganda de candidatos por meio de 
anúncios luminosos, folhetos, faixas, cartazes ou outros meios de comunicação de massa, 
bem como nos veículos de acesso direto aos eleitores como mala direta 
correspondências, ou inscrições em locais públicos ou particulares. 

§1 °. Admitir-se-á somente a realização de debates ; 
entrevistas organizados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescent 
- CMDCA em locais antecipadamente divulgados através dos meios de comunicação e d 
entidades e órgãos interessados na questão. j 

§2°. Qualquer eleitor poderá impugnar a candidatura qu 
afrontar o disposto neste artigo, observando-se os prazos e procedimentos deste Capítul 

1 

SEÇÃO VIII 
Da proclamação, nomeação e posse 

Art. 72. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e d 1 

Adolescente - CMDCA proclamará o resultado do pleito, publicando o nome do~ 
candidatos e suas respectivas votações em ordem decrescente de número de votos at 
15 (quinze) dias antes do encerramento do mandato dos Conselheiros em exercício. 

Parágrafo único. Se houver empate no número de voto 
considerado eleito o candidato com melhor classificação nas provas escrita e or I 
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organizadas, em complementação à participação em curso preparatório, nos termos deste 
Capítulo, pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente- CMDCA. 

Art. 73. Serão considerados suplentes os candidatos mais 
votados em cada área em ordem decrescente de número de votos, a partir do segundo 
colocado. 

Parágrafo único. No caso de não serem preenchidas vagas 
de suplentes em qualquer uma das áreas, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente- CMDCA promoverá oportunamente novo processo de escolha com essa 
finalidade. 

Art. 74. Os candidatos eleitos e proclamados nos termos 
deste Capítulo serão empossados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente - CMDCA e entrarão em exercício no dia imediato ao término do mandato dos 
seus antecessores. 

SEÇÃO IX 
Das proibições 

Art. 75. Ao Conselheiro Tutelar é proibido: 

I - ausentar-se da sede do Conselho Tutelar, durante o 
expediente, salvo por necessidade do serviço; 

Il - recusar fé a documento público; 

III - opor resistência injustificada ao andamento do serviço; 

IV - transferir a pessoa que não seja membro de Conselho 
Tutelar o desempenho de atribuição de sua responsabilidade; 

outrem; 
V - valer-se da função para lograr proveito pessoal ou de 

VI - receber propina, comissão, presente ou vantagem de 
qualquer espécie, em razão de suas atribuições; 

VII- proceder de forma desidiosa; 

VIII - exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis 
com o exercício da função e com o horário de trabalho; 
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X - fazer propaganda político-partidária em seu próprio 
benefício ou de terceiros, no exercício de suas funções; 

XI - aplic9r medida de proteção sem a prévia discussão e 
decisão do Conselho Tutelar de que faça parte. 

SEÇÃO X 
Da perda do mandato 

Art. 76. O Conselheiro Tutelar perderá o mandato nos 
seguintes casos: 

I - inobservância do artigo anterior deste Capítulo e seus 
incisos; 

li - descumprimento das atribuições e deveres previstos nos 
artigos 57 e 62 deste capítulo; 

Ili - falta injustificada por 3 (três) dias consecutivos ou 5 
(cinco) alternados; 

IV - conduta incompatível com o cargo; 

V - quando exercer outra atividade profissional e 
desacordo com seu horário de trabalho no Conselho. 

Parágrafo único. A Câmara Municipal poderá destituir 
1 mediante votação favorável de dois terços de seus membros, qualquer membro do 

Conselho. 

SEÇÃO XI 
Da remuneração 

Art. 77. O Conselheiro Tutelar fará jus a uma remuneraçã 
equivalente à do padrão inicial das carreiras de nível universitário do quadro do serviç 
público municipal, desde que atenda os seguintes requisitos: 

I - comprovar a prestação de 40 (quarenta) horas semanaiT 
de at ividades efetivas junto ao Conselho Tutelar, de segundas a sextas-feiras, na sede d 
Conselho, devendo seu Regimento Interno dispor acerca do assunto; 

li - comprovar a prestação de serviços ou atividades e 
plantões noturnos, finais de semana ou feriados, devendo seu Regimento Interno dispo 

ac~a do assunto; fl 
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III - enviar mensalmente ao Conselho Municipal dos Direito 
da Criança e do Adolescente - CMDCA relatório circunstanciado de suas atividades, be 
como quadro de horários de trabalho durante a semana e em escalas de plantão. 

§ 1°. As comprovações a que aludem os incisos 
consistirão em termo de declaração, firmado pelo Conselheiro, e enviad 
impreterivelmente até o quinto dia útil ao mês subseqüente ao órgão da administração 
municipal responsável pelos pagamentos. 

§ 2°. O Conselheiro Tutelar fará jus à percepção mensal de 
um adicional de sobreaviso, correspondente ao total de horas disponibilizadas a serviço 
do Conselho em regime de plantão, até o limite máximo de 120 horas mensais, cabendo o 
pagamento em pecúnia de no máximo 1/3 (um terço) sobre sua remuneração mensal, 
proporcional aos plantões realizados. 

Art. 78. A remuneração fixada não gera vínculo empregatício 
com o serviço público municipal. 

Art. 79. Sendo o Conselheiro Tutelar servidor público 
municipal fica-lhe facultado optar entre vencimentos e padrões de seu cargo ou pela 
remuneração de Conselheiro, sendo vedada a acumulação de vencimentos. 

Parágrafo único. O Servidor público municipal será afastado 
de seu cargo no serviço público municipal mediante comunicação dirigida ao titular da 
Secretaria Municipal em que estiver lotado, sendo-lhe assegurada a contagem de tempo 
como Conselheiro Tutelar para todos os fins na forma que dispuser legislação específica. 

SEÇÃO XII 
Da vacância 

Art. 80. A vacância da função decorrerá de: 

I - renúncia; 

11 - falecimento; 

III - destituição. 

Art. 81. Os Conselheiros Tutelares serão substituídos 
pelos suplentes nos seguintes casos: 

I - vacância de função; 

11- férias do titular em tempo superior a 15 (quinze) dias; 
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III - licenças ou suspensão do titular que excederem a 19 

Parágrafo único. O suplente no efetivo exercício da função 
de Conselheiro Tutelar perceberá remuneração proporcional ao tempo de exercício. 

SEÇÃO XIII 
Disposições finais e transitórias 

Art. 82. Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente - CMDCA a fiscalização permanente dos Conselhos Tutelares e 
da conduta pessoal e funcional de seus Conselheiros Tutelares. 

Parágrafo único. O Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente - CMDCA tornará público, mediante afixação em sua sede, e 
encaminhamento à Câmara Municipal, Poder Judiciário e Ministério Público da Comarca, 
os relatórios de atividades e horários de cada Conselheiro, e escalas de plantão a fim de 
facilitar a fiscalização dos usuários. 

Art. 83. Os Conselhos Tutelares prestarão conta 
anualmente dos serviços e atividades desenvolvidas, através de audiência pública 
organizada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA. 

Art. 84. Aplicam-se aos Conselhos Tutelares as regras d 
impedimento estatuídas no artigo 140 da Lei n° 8069, de 13 de julho de 1990. 

CAPÍTULO VII 
DO CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS 

(lei complementar n° 228, de 17 de dezembro de 2001) 

Art. 85. O Conselho Municipal Antidrogas - COMAD de Sã 
José dos Campos dedicar-se-á à redução da demanda por drogas no Município. 

§ 1 o. Ao COMAD caberá fomentar a coordenação da · 
atividades de todas as instituições e entidades municipais responsáveis pel 
desenvolvimento das ações que objetivem diminuir a demanda por drogas, assim com 
dos movimentos comunitários organizados e representações das instituições federais 
estaduais existentes em São José dos Campos e dispostas a cooperar com o esforç 
municipal. 

§ 20. Para os fins deste Capítulo, consideram-se: 

I - redução de demanda como o objetivo a ser alcançad 
através do conjunto de ações relacionadas à prevenção do uso indevido de drogas, al 
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tratamento, à recuperação e à reinserção social dos indivíduos que apresentem 
transtornos decorrentes do uso indevido de drogas; 

II - droga como toda substância natural ou produto químico 
que, em contato com o organismo humano, atue como depressor, estimulante, ou 
perturbador, alterando o funcionamento do sistema nervoso central, provocando 
mudanças no humor, na cognição e no comportamento, podendo causar dependência 
química, seja ela classificada como ilícita ou lícita, destacando-se, como exemplo desta, o 
álcool, o tabaco e os medicamentos em geral; 

III - drogas ilícitas aquelas assim classificadas na legislaçã 
vigente e nos tratados internacionais firmados pelo Brasil, e outras, relacionada 
periodicamente pelo órgão competente do Ministério da Saúde, informados a Secretari 
Nacional Antidrogas- SENAD e o Ministério da Justiça; 

Art. 86. São objetivos do COMAD: 

I - estabelecer e desenvolver a Política Municipa 
Antidrogas, destinada a orientar as ações de redução da demanda por drogas; 

II - acompanhar o desenvolvimento das ações d 
fiscalização e repressão, executadas pelo Estado e pela UniãO/ 

III - propor, ao Prefeito e à Câmara Municipal, as medidas 
que assegurem o cumprimento dos compromissos assumidos nos termos deste Capítulo. 

§ 1°. O COMAD deverá avaliar, periodicamente, a 
conjuntura municipal, mantendo atualizados o Prefeito e a Câmara Municipal, quanto a ! 
resultado de suas avaliações. 

§ 2°. Com a finalidade de contribuir para o aprimoramento 
dos sistemas nacional e estadual antidrogas, o COMAD, por meio de remessa d 
relatórios, deverá manter a Secretaria Nacional Antidrogas - SENAD e o Conselh 
Estadual Antidrogas - CONEN informados sobre os aspectos de interesse relacionados 
sua atuação. 

Art. 87. O COMAD tem a seguinte composição: 

I - Presidente; 

II - Secretário-Executivo; 

III - Membros. 
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§ 1°. O COMAD será integrado por membros representantes 
da Sociedade Civil, indicados e eleitos em fóruns próprios, e representantes do Poder 
Público, nomeados pelo Prefeito Municipal, conforme abaixo: 

I- representantes do Poder Público: 

a) 01 (um) representante da Secretaria Especial de Defesa 
do Cidadão; 

b) 01 (um) representante da Secretaria de Saúde; 

c) 01 (um) representante da Secretaria de 
Desenvolvimento Social; 

d) 01 (um) representante da Secretaria de Educação; 

e) 01 (um) representante da Secretaria de Esportes e 
Lazer; 

f) 01 (um) representante da Fundação de Atendimento à 
Criança e ao Adolescente " Prof. Hélio Augusto de Souza"- FUNDHAS; 

g) 01 (um) representante da Polícia Militar; 

h) 01 (um) representante da Polícia Civil; 

Jurídicos; 
i) O 1 (um) representante da Secretaria de Assunto I 

}) 01 (um) representante da Câmara Municipal (AC- Le· 
Complementar n° 236/2002). 

II- representantes da Sociedade Civil: 

a) 01 (um) representante do Conselho Municipal dos Direito 
da Criança e do Adolescente - CMDCA; 

b) 01 (um) representante de órgãos de apoio e/o 
tratamento de dependentes químicos; 

CONSEG'S; 
c) 01 (um) representante dos Conselhos de Segurança 

d) 01 (um) representante do Conselho Tutelar; 
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e) 01 (um) representante da Ordem dos Advogados do 

f) 01 (um) representante das escolas particulares; 

g) 01 (um) representante do Fórum de Dependência 

h) 01 (um) representante das Associações de Pais e Amigos 

i) O 1 (um) representante da Pastoral da Sobriedade; 

j) 01 (um) representante do Conselho de Ministros; 
Evangé/igos(AC- Lei Complementar n° 236/2002). 

§ 2°. Os membros do COMAD, cujas nomeações serão 
publicadas no Boletim do Município, terão mandato de 02 (dois) anos, permitida a sua 
recondução por mais um mandato. 

§ 3°. Sempre que se faça necessário, em função da 
tecnicidade dos temas em desenvolvimento, o Conselho poderá contar com a participação 
de consultores, a serem indicados pelo Presidente e nomeados pelo Prefeito. 

Art. 88. O COMAD fica assim organizado: 

I - Plenário; 

11 - Presidência; 

111 - Secretaria-Executiva; 

IV - Comitê do Fundo Antidrogas Municipal. 

Parágrafo único. O detalhamento da organização do COMAD 
será objeto do respectivo Regimento Interno. 

Art. 89. As despesas decorrentes do disposto neste Capítulo 
serão atendidas por verbas próprias a serem consignadas no orçamento municipal, que 
poderão ser suplementadas por lei quando necessário. 

§ 1°. O COMAD deverá providenciar a imediata instituição 
do Fundo Antidrogas Municipal que, constituído com verbas próprias do orçamento do 
Mu~io e com outros recursos que lhe forem destinados pelo Poder Público ou pela 
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iniciativa privada, será destinado, com exclusividade, ao atendimento das despesas 
geradas pelo Programa Municipal Antidrogas - PROMAD. 

§ 2°. O Fundo Antidrogas Municipal será gerido pela 
Secretaria da Fazenda do Município, que se incumbirá da execução orçamentária e da 
proposta orçamentária anual, a ser aprovada pelo Plenário. 

§ 3°. O detalhamento da constituição e gestão do Fundo 
Antidrogas Municipal, assim como de todo aspecto que a este fundo diga respeito, 
constará do Regimento Interno do COMAD. 

Art. 90. As funções de Conselheiro não serão remuneradas, 
porém consideradas como relevante serviço público. 

Parágrafo único. A relevância a que se refere o presente 
artigo será atestada por meio de certificado expedido pelo Prefeito, mediante indicação do 
Presidente do Conselho. 

Art. 91. O COMAD providenciará e enviará as informações 
relativas à sua cnaçao à SENAD e ao CONEN, visando sua integração aos Sistemas 
Nacional e Estadual Antidrogas. 

TÍTULO li 
DAS FUNDAÇÕES 

CAPÍTULO I 
DA FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE " PROF. HÉLIO 

AUGUSTO DE SOUZA"- FUNDHAS 
(lei no 3227, de 28 de abril de 1987) 

Art. 92. A Fundação de Atendimento à Criança e ao 
Adolescente ''Prof. Hélio Augusto de Souza"- FUNDHAS, com personalidade jur/dica de 
direito privado, sede e foro neste Município de São José dos campos tem por finalidade 
básica, na área de sua abrangência territorial, a implantação de programas de 
atendimento à criança e ao adolescente, mediante o estudo e o planejamento das 
soluções. (NR -lei n° 4711, de 25 de maio de 1995). 

Art. 93. Na consecução de seus fins, a Fundação: 

I - atenderá crianças e adolescentes privados das condições 
essenciais à sua subsistência, tais como alimentação, saúde, habitação, instrução 
fundamental, trabalho ou formação profissional, por meio de programas e projetos 
sócio-pedagógicos e culturais (NR -lei n° 4711, de 25 de maio de 1995); 
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II - assegurará prioridade aos programas que visem a 
integração do menor na comunidade; 

III - incrementará a criação de programas organizados em 
padrões semelhantes aos da convivência familiar. 

Art. 94. À Fundação compete, no âmbito de suas 
atribuições: 

I - executar programas de atendimento à criança e ao 
adolescente carentes do Município; 

II - realizar estudos, inquéritos e pesquisas, bem como 
promover cursos, seminários e congressos; 

III - diligenciar a articulação das entidades públicas e 
particulares de fins congêneres, em proveito das respectivas tarefas; 

IV propiciar a formação, o treinamento e o 
aperfeiçoamento do pessoal técnico e auxi liar; 

V - celebrar convênios e contratos em consonância com suas 
finalidades; 

VI - suscitar o interesse e mobilizar a opinião pública para 
participação comunitária nas soluções do problema do menor e de sua família; 

VII - colaborar com o juizado de menores da Comarca, 
dentro de suas possibilidades materiais e técnicas, respeitadas as suas finalidades, 
inclusive comunicando eventuais irregularidades constatadas em relação a menores; 

VIII - estimular, apoiar e auxiliar instituições mantenedoras 
de creches e de unidades de atendimento a crianças e adolescentes abandonados, órfãos 
e vítimas de maus tratos e administrar, diretamente, unidades executoras desses 
serviços, sempre que se fizer necessária a presença do Poder Público Municipal (NR - lei 
n° 4711, de 25 de maio de 1995); 

IX - implementar e fiscalizar a aplicação dos preceitos 
constitucionais e do Estatuto da Criança e do Adolescente, para garantir as prerrogativas 
dos mesmos, tendo em seu plano de ação a classificação das crianças e adolescentes por 
duas faixas etárias, sendo a primeira situada entre os sete e quatorze anos de idade e a 
segunda a partir dos quatorze anos de idade; 

~8 PI 025569-2/03 35 



Prefeitura Municipal de São José dos Campos 
- Estado de São Paulo -

3 

X - desenvolver e implantar programas e projeto · 
sócio-educativos, oferecendo igualdade de oportunidade de acesso aos padrõeJ 
compatíveis dos diversos estágios do desenvolvimento social,· 

XI - garantir à criança e ao adolescente ampla liberdade a 
credo e religião, sendo vedada a obrigatoriedade das crianças e adolescentes 
participarem de quaisquer atividades afins; 

XII - garantir a não distinção de gênero, dando igua 
oportunidade de participação em quaisquer projetos e atividades de crianças 
adolescentes do sexo masculino e feminino; 

XIII - garantir acesso de crianças e adolescentes, de 
qualquer raça, provenientes de famJ7ias de baixa renda aos programas e projeto 
desenvolvidos pela instituição, coibindo qualquer forma de discriminação racial; 

XIV - selecionar crianças e adolescentes a participar dos 
programas, observando estritamente critérios técnicos, garantindo-lhes total 
transparência e participação da comunidade; 

XV - desenvolver programas específicos para o atendimento 
de crianças, na faixa etária entre sete e quatorze anos, em situação de baixa renda, 
visando a eliminação do trabalho infantil e o resgate da identidade da infância, evitando 
que a criança, por falta de assistência, possa optar pela permanência nas ruas, em 
especial: 

a) programas de atendimento à criança serão desenvolvidos 
diretamente nas regiões das comunidades onde mora, favorecendo também o trabalho 
com a famJ7ia, garantindo espaço e equipamentos adequados; 

b) desenvolvimento de práticas com ênfase nas atividades 
lúdicas, aprendizagem e participação, proporcionando-lhes experiências diversificadas que 
favoreçam seu desenvolvimento nos aspectos físico, intelectual, recreativo e social,· 

c) manutenção de programas de assistência pedagógica e 
material que conduzam as crianças a completarem, minimamente, o primeiro grau escolar 
oficial, desde o ingresso na escola, sua permanência e freqüência sistemática, até a 
efetiva obtenção do certificado de conclusão; 

d) manutenção de programas de reforço escolar 
extraordinário, visando a superação das dificuldades de compreensão da língua 
portuguesa e da ciência matemática, para permitir leitura, compreensão e interpretação 
de textos, utilização das operações matemáticas básicas, visando a capacitação das 

para atingir sua plena cidadania e permitindo sua interação social, 
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capacitando-as a obter senso crítico e preparo intelectual mínimo para cumprir e faze 
com que se cumpram seus deveres e direitos de cidadão; 

XVI - será coibida a prática de trabalhos ou tarefal 
economicamente produtivos ou com fins de contraprestação de labor assalariado; 

XVII - desenvolver programas específicos em atendimen~ 
ao adolescente, pertencente a faixa acima dos quatorze anos, em situação de baix. 
renda, visando seu desenvolvimento social e a capacitação profissiona~ em especial: 

a) relativos a atividades de capacitação profissiona 
compostas de cursos profissionalizantes, estágios e atividades profissionais; 

b) para o desenvolvimento das atividades de iniciação 
profissional funcionarão oficinas-escolas nos núcleos regionalizados; 

c) de encaminhamento dos adolescentes para estágios o 
diretamente a trabalho, observando o disposto no Capítulo V do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, sendo vedada atividades insalubres, perigosas ou nocivas à saúde; 

d) manutenção de programas de reforço escolar 
extraordinário visando a superação das dificuldades de compreensão da língua 
portuguesa e da ciência matemática, para permitir leitura, compreensão e interpretação 
de textos, utilização das operações matemáticas básicas, visando a capacitação das 
crianças, para atingir sua plena cidadania e permitindo sua interação socia~ capacitando
as a obter senso crítico e preparo intelectual mínimo para cumprir e fazer com que se 
cumpram seus deveres de cidadão; 

XVIII - a partir dos 14 anos de idade, os adolescentes 
receberão, no m1mmo, meio salário mínimo por uma jornada de 4 horas diárias de 
atividades e um salário mlnimo por 8 horas de atividades nos casos de prestação de 
serviços junto às empresas conveniadas; 

XIX - em todos os programas, as crianças e adolescentes 
permanecerão nas atividades desenvolvidas pela FUNDHAS por um período de 4 (quatro) 
horas diárias, recebendo alimentação, uniforme, material escolar, vale transporte, 
atendimento médico e odontológico, acompanhamento social e psicológico e orientação 
pedagógica (NR- lei n° 4989, de 09 de dezembro de 1996). 

Art. 95. São órgãos da Fundação: 

I - o Conselho Curador; 

li - a Diretoria; 
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Art. 96. O Conselho Curador será composto por 1 
(dezesseis) Conselheiros, assim discriminados: 

José dos Campos; 
I- 01 (um) representante da Prefeitura Municipal de São 

II 01 (um) representante da Secretaria a 
Desenvolvimento Social do Município; 

Munidpio; 
III- 01 (um) representante da Secretaria de Educação do 

Munidpio; 
IV- 01 (um) representante da Secretaria de Saúde do 

do Município; 
V- 01 (um) representante da Secretaria de Esportes e Lazer 

José dos Campos; 
VI- 01 (um) representante da Câmara Municipal de São 

indústria do Município; 
VII - 01 (um) representante da entidade patronal da 

VIII- 01 (um) representante da Associação Comercial e 
Industrial de São José dos Campos; 

IX- 01 (um) representante das entidades de classe dos 
trabalhadores da indústria do Munidpio; 

X- 01 (um) representante das entidades de classe dos 
trabalhadores do comércio do Munidpio; 

XI - 01 (um) representante das entidades de classe dos 
trabalhadores rurais do Munidpio; 

XII - 01 (um) representante do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente; 

XIII- 02 (dois) representantes dos pais das crianças e dos 
adolescentes atendidos pela Fundação; 
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XIV - 02 (dois) representantes dos adolescentes atendi s 
pela Fundação. 

§ 1 °. Presidirá o Conselho Curador o Conselheiro referido o 
inciso I do ''caput" deste artigo e, no impedimento eventual deste, um dos dem 
membros do Conselho, na conformidade do disposto no Estatuto da Fundação. 

§ 2 °. Os Conselheiros que integram o Conselho Curador 
condição de representantes de entidades, dos pais das crianças e dos adolescentes, e a 
próprios adolescentes, serão indicados na forma do estabelecido no Estatuto 
Fundação. 

§ 3°. É de dois anos o mandato do Presidente e 
membros do Conselho Curador, sendo permitida a recondução. I 

§ 4°. Os mandatos dos Conselheiros referidos nos incisos I 
VI do "caput" deste artigo cessarão automaticamente e independente de quaisque 
formalidades sempre que for indicado pela autoridade municipal competente um noVi 
nome para substitul-lo. 

§ 5°. Não poderá integrar o Conselho Curador quem fo 
proprietário, soao ou dirigente de entidades com fins lucrativos cujas atividades se 
relacionem, direta ou indiretamente, com as atividades da Fundação. 

§ 6°. Os conselheiros referidos nos incisos VII a XIII deste 
artigo não poderão ser servidores públicos da Administração Direta ou Indireta do 
Município. 

§ 7°. Os membros do Conselho Curador não serão 
remunerados ou gratificados, sob qualquer tltulo, mas terão suas atuações consideradas 
como serviço público relevante prestado ao Município (NR -lei n° 4711, de 25 de maio de 
1995). 

Art. 97. Ao Conselho Curador compete: 

I - aprovar a mudança do Estatuto, submetendo-o ao 
Prefeito Municipal; 

li- traçar as diretrizes gerais da política da Fundação; 

III - aprovar os planos anuais de trabalho da Fundação; 

IV - aprovar os nomes indicados pelo Diretor-Presidente 
paria exerdcio das funções de Diretor-Técnico e Diretor Administrativo-Financeiro da 
Fun ção (NR - lei n° 4711, de 25 de maio de 1995); 
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V - votar anualmente o orçamento e deliberar o parecer do 
Conselho Fiscal, sobre a prestação de contas da Diretoria; 

VI - autorizar a Diretoria a praticar atos relativos a bens 
patrimoniais da Fundação; 

VII - aprovar a estrutura administrativa e o plano de 
empregos e salários do quadro de servidores da Fundação (NR- lei n° 4711, de 25 de 
maio de 1995); 

VIII - estabelecer a remuneração dos membros da Diretoria, 
em coerência com os níveis salariais da Prefeitura Municipal (NR- lei n° 4711, de 25 de 
maio de 1995); 

IX - autorizar o Presidente a firmar convênios ou contratos 
em consonância com as suas finalidades; 

X - aprovar o Regimento Interno da Fundação e 
regulamento dos demais órgãos e serviços; 

XI - exercer as atribuições especificadas neste Capítulo e 
deliberar sobre os casos omissos no seu texto ou no Estatuto. 

Art. 98. O Conselho Curador reunir-se-á ordinariamente uma 
vez por mês e extraordinariamente por convocação do Presidente ou por solicitação de 
um terço de seus membros. 

§ 1°. O quórum mínimo para as reuniões do Conselho é de 
metade mais um de seus membros. 

§ 2°. As deliberações do Conselho são tomadas por votação 
e aprovação da maioria dos presentes. 

§ 3°. Perderão o mandato os membros do Conselho 
Curador: 

I - nos casos em que faltarem, sem justificativa, a três 
reumoes ordinárias consecutivas ou a cinco reuniões ordinárias ou extraordinárias 
intercaladas; 

II - nos demais casos estabelecidos no Estatuto da 
Fundação (NR -lei n° 4711, de 25 de maio de 1995). 

Art. 99. A Diretoria compõe-se dos seguintes membros: ~ 
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§ 1 °. O Conselheiro indicado na forma do inciso I do Art. 96 
deste cap/tulo será o Diretor-Presidente da Fundação. 

§ 2'1. Nos casos de impedimento, o Diretor--Presidente será 
substitu/do em suas funções pelo Diretor-Técnico. 

§ 3°. Será obrigatório para o exercício da função de Diretor
Técnico o nlvel superior de escolaridade, bem como a notória experiência no trato de 
questões pertinentes a crianças e adolescentes. 

§ 4°. Os membros do Conselho Curador não poderão fazer 
parte da Diretoria, ressalvado o disposto no parágrafo primeiro deste artigo. 

§ 5°. A Diretoria será assessorada, no exercício das suas 
atribuições, por um Conselho Infanto-Juvenil integrado por crianças e adolescentes 
atendidos pela Fundação. 

§ 6°. As atribuições dos Diretores e a compostçao, 
competência e o funcionamento do Conselho de que trata o parágrafo antecedente serão 
definidos pelo Estatuto da Fundação (NR -lei n° 4711, de 25 de maio de 1995). 

Art. 100. À Diretoria compete: 

I - administrar a Fundação; 

II - cooperar na elaboração de projetos e planos que ao 
Diretor Presidente incumbe apresentar ao Conselho Curador; 

III - aprovar os planos de cada setor; 

IV - deliberar sobre a iniciativa de apresentar, ao Conselho 
Curador, através do Diretor-Presidente, quaisquer providências que se façam necessárias 
dentro de sua esfera de competência. 

Art. 101. O Conselho Fiscal será composto de 3 (três) 
membros e respectivos suplentes, a saber: 

I - 1 (um) representante da Secretaria da Fazenda da w 
P l:lfa Municipal de São José dos Campos; 
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II - I (um) representante da Câmara Municipal de São José 

III - I (um) economista, contabilista ou técnico em 
contabilidade designado pelo Conselho Curador. 

§ 1°. Os titulares do Conselho Fiscal e seus respectivos 
suplentes que os substituirão no caso de vaga e de impedimento serão designados na 
mesma ocasião. 

§2°. A duração do mandato dos membros do Conselho 
Fiscal será de 2 (dois) anos, permitida a recondução. 

§3°. Os membros do Conselho Fiscal não poderão fazer 
parte da Diretoria e do Conselho Curador da Fundação. 

§4°. Os membros do Conselho Fiscal não serão 
remunerados ou gratificados, sob qualquer título, mas terão suas atuações consideradas 
como serviço público relevante prestado ao Município. 

Art. 102. Ao Conselho Fiscal compete: 

I - examinar e emitir parecer sobre os balancetes 
semestrais, balanços anuais e demais contas apresentadas pelo Diretor-Presidente da 
Fundação; 

II - opinar sobre a matéria de sua competência, sempre que 
solicitado pelo Diretor-Presidente da Fundação; 

III - emitir parecer sobre a aplicação das subvenções ou 
auxílios recebidos dos poderes públicos sujeitos a prestação de contas junto ao Tribunal 
de Contas; 

IV - emitir parecer na proposta orçamentária anual. 

Parágrafo único. O Conselho Fiscal terá livre acesso a todos 
os documentos, livros e papéis relacionados com a administração orçamentária, 
econômica e financeira . 

Art. 103. O Conselho Fiscal reunir-se-á ordinariamente a 
cada semestre e extraordinariamente quando convocado pelo Presidente do Conselho 
Curador. 

Art. 104. Constituem recursos da Fundação: f 
Pl 025569-2/03 42 

~~~~ 



Prefeitura Municipal de São José dos Ca mpos 
- Estado de São Paulo -

43 

I - dotações do Município a serem consignadas em seu 
orçamento, em níveis suficientes para as operações, iniciativas e manutenção da 
Fundação; 

li - contribuições, auxílios e subvenções da União, dos 
Estados, dos Municípios e de terceiros; 

Ili - contribuições de autarquias, empresas e pessoas físicas 
ou jurídicas, por donativos ou transferências de bens; 

IV - doações ou legados; 

V - as provenientes de suas próprias atividades. 

Parágrafo único. Os valores correspondentes aos 
vencimentos ou salários, vantagens ou quaisquer créditos devidos aos servidores 
municipais colocados à disposição da Fundação e bem assim os respectivos encargos 
sociais serão deduzidos da transferência dos recursos previstos no inciso I deste artigo. 

Art. 105. O patrimônio da Fundação será constituído de: 

I - doações, legados e auxílios recebidos de pessoas físicas 
ou jurídicas de direito público ou privado, nacionais ou estrangeiras; 

li - bens e direitos que para esse fim venha a adquirir. 

Art. 106. Respeitado o disposto na legislação em vigor, o 
Executivo Municipal poderá doar, alienar ou ceder o uso de bens móveis e imóveis do 
patrimônio público municipal para a Fundação. 

Art. 107. Fica adotado para os servidores da Fundação, 
inclusive para os membros da Diretoria, o regime da Consolidação das Leis do Trabalho -
C L. T., podendo ser aproveitados em seus quadros servidores da Administração Direta 
regularmente cedidos na forma da lei, sem prejuízo de seus vencimentos e vantagens. 

§ 1°. O plano de empregos e salários da Fundação não 
poderá, em hipótese alguma, oferecer salários e vantagens superiores aos vencimentos e 
vantagens dos servidores da Administração Direta. 

§ 2°. Os Diretores da Fundação não poderão ter salários e 
vantagens superiores aos percebidos pelos ocupantes dos cargos de Diretor de 
Departamento na Administração Direta, ressalvado o Diretor-Presidente que não poderá 
perceber salários e vantagens superiores aos percebidos pelos Secretários Municipais (NR f 
-lei n° 4711, de 25 de maio de 1995). 
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Art. 108. A Fundação poderá realizar operações de crédito, 
oferecendo bens de seu patrimônio em garantia, pelas formas de direito, contratando 
segundo as diretrizes fixadas pelo Conselho Curador, desde que autorizada por lei 
municipal. 

Art. 109. A Fundação só poderá ser extinta por força de lei, 
caso em que seu patrimônio reverterá ao Município de São José dos Campos. 

Art. 110. A Fundação de Atendimento à Criança e ao 
Adolescente "Prof. Hélio Augusto de Souza" - FUNDHAS prestará contas anuais ao 
Executivo e ao Legislativo do Município, na forma estabelecida em seu Estatuto e 
Regimento Interno, até 15 de fevereiro de cada exercício, e ao Ministério Público na 
forma estabelecida em lei. 

Art. 111. Os bens, rendas e serviços da Fundação são 
isentos de tributos municipais. 

Art. 112. A Fundação de Atendimento à Criança e ao 
Adolescente "Prof. Hélio Augusto de Souza"- FUNDHAS prestará, no prazo máximo de 15 
(quinze) dias, as informações que, relacionadas à sua esfera de atuação, lhe forem 
solicitadas em requerimento da Câmara Municipal de São José dos Campos. 

Art. 113. Fica o Poder Executivo autorizado a incluir 
anualmente na proposta orçamentária a destinação de até 5% (cinco por cento) da 
receita para a manutenção da Fundação de Atendimento à Criança e ao Adolescente 
"Prof. Hélio Augusto de Souza" - FUNDHAS. 

Art. 114. As dotações e créditos destinados à Fundação 
serão depositados à sua conta em estabelecimento de crédito oficial e em duodécimos. 

Art. 115. O exercício financeiro coincidirá com o ano civil. 

Art. 116. Compete ao Prefeito Municipal a decretação do 
Estatuto da Fundação de Atendimento à Criança e ao Adolescente "Prof. Hélio Augusto de 
Souza" FUNDHAS , fazendo-se em seguida seu registro público. 

Art. 117. A Fundação de Atendimento à Criança e ao 
Adolescente "Prof. Hélio Augusto de Souza" - FUNDHAS terá um Presidente de Honra, de 
livre escolha e nomeação do Prefeito Municipal, através de decreto, o qual não será 
remunerado ou gratificado, mas terá sua atuação considerada como serviço público 
relevante prestado ao Município. 

Art. 118. A Fundação de Atendimento à Criança e ao 

;

lescente "Prof. Hélio Augusto de Souza"- FUNDHAS poderá criar quadro funcional de f 
os e funções em extinção para abrigar os servidores que possuírem o direito 
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adquirido de opção pelo regime previsto no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais 
(NR -lei no 4711, de 18 de maio de 1995). 

Art. 119. São considerados como estudantes, para fins do 
artigo 140, inciso !Vr da Lei Orgânica do Munidpio de São José dos Campos, os menores 
aprendizes da FUNDHAS- Fundação Hélio Augusto de Souza (NR -lei n° 4412, de 06 de 
julho de 1993 ). 

Art. 120. As empresas conveniadas com a FUNDHAS 
receberão o selo "Empresa Amiga da Criança Joseense '~ 

Art. 121. As atividades desenvolvidas pelos adolescentes nas 
empresas conveniadas deverão obedecer os critérios estabelecidos pela FUNDHAS e pelo 
Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Art. 122. Será ouvido o Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente em qualquer alteração desse Capítulo (NR - lei no 4989, de 09 
de dezembro 1996). 

TÍTULO III 
DOS FUNDOS FINANCEIROS, DAS SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS 

CAPÍTULO I 
DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

( lei n° 4892, de OS de julho de 1996 ) 

Art. 123. O Fundo Municipal de Assistência Social, vinculado 
à Secretaria de Desenvolvimento Social, é de natureza contábil, com a finalidade de 
captar recursos e financiar programas de assistência social e projetos de enfrentamento à 
pobreza, em consonância com a política municipal de assistência social. 

Art. 124. A gestão financeira dos recursos do Fundo 
Municipal de Assistência Social será feita pela Secretaria Municipal da Fazenda sob 
orientação da Secretaria de Desenvolvimento Social. 

Art. 125. Constituirão receitas do Fundo Municipal de 
Assistência Social: 

I - dotação consignada anualmente no orçamento do 
Município destinada ao Fundo Municipal de Assistência Social; 

II - dotação consignada anualmente no orçamento do 
Murfc:Pio destinada às ações assistenciais emergenciais; 

Lei~~ Pl 025569-2/03 45 
' 



Assistência Social; 

Prefeitura Municipal de São José dos Campos 
- Estado de São Paulo -

46 

III - repasse de recursos dos Fundos Estadual e Federal de 

IV - doações, auxílios, contribuições e legados que lhe 
venham a ser destinados; 

V - rendas provenientes da aplicação de seus recursos no 
mercado de capitais; 

VI .. os auxílios, subvenções, contribuições, transferências, 
entre outros, bem como as receitas resultantes de convênios e ajustes nacionais e 
internacionais; 

VII - receitas provenientes da arrecadação de programas 
municipais oficiais de reciclagem de lixo; 

VIII - quaisquer outros recursos e rendas que lhe forem 
destinadas. 

Parágrafo único. Todos os recursos destinados ao Fundo 
deverão ser contabilizados como receita orçamentária municipal e a ele alocados através 
de dotações consignadas na lei orçamentária ou de créditos adicionais, obedecendo sua 
aplicação às normas gerais de direito financeiro. 

Art. 126. Será constituída uma Comissão Técnica 
Orientadora indicada e nomeada pelo Conselho Municipal de Assistência Social com a 
função de subsidiá-lo nas questões financeiros, jurídicas e outras pertinentes à área. 

Parágrafo único. As funções dos membros da comissão 
técnica orientadora não serão remuneradas, sendo porém consideradas de interesse 
público relevante. 

CAPÍTULO II 
DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUMDICAD 

(lei n° 4402, de 15 de junho de 1993) 

Art. 127. O Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente - FUMDICAD, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Social, de natureza 
contábil, têm a finalidade de proporcionar os meios financeiros complementares às 
atividades de desenvolvimento das políticas públicas destinadas à criança e ao 
adolescente, bem como ao exercício das atribuições do Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente e do Conselho Tutelar. 

Art. 128. Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da f 
Cri J:'.=.=~ e do Adolescente definir o percentual de utilização dos recursos captados pelo 
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FUMDICAD, alocando-os nas respectivas áreas, de acordo com as prioridades definidas no 
planejamento anual. 

Art. 129. Constituem receitas do FUMDICAD: 

I - dotação consignada no orçamento municipal e destinada 
ao Conselho Tutelar; 

II - recursos provenientes dos Conselhos Estadual e 
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente; 

III - doações, auxílios, contribuições e legados que lhe 
venham a ser destinados; 

IV - valores repassados pela União e pelo Estado ao 
Município, provenientes de multas decorrentes de condenações ou ações civis ou de 
imposições de penalidades administrativas aplicadas ao Município de São José dos 
Campos, nos termos da respectiva legislação; 

V - rendas eventuais, inclusive as resultantes de depósitos e 
aplicações de capitais; 

VI - todo e qualquer recurso que lhe for destinado. 

§ 1°. Compete à Fundação "Prof. Hélio Augusto de Souza"
FUNDHAS a gestão financeira dos recursos do FUMDICAD. 

§ 2°. Respeitado o disposto neste capítulo, compete à 
FUNDHAS a prática dos atos necessários à realização das despesas pertinentes à 
utilização dos recursos do FUMDICAD, bem como a responsabilidade pela sua aplicação e 
pela reversão a este mesmo Fundo dos rendimentos auferidos. 

§ 3°. Toda licitação promovida pelo gestor do Fundo será 
levada ao conhecimento do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
para o seu devido acompanhamento (NR- lei n° 4641, de 11 de novembro de 1994). 

Art. 130. O FUMDICAD terá um Conselho de Orientação 
Técnica, constituído por cinco membros, designados por ato do Prefeito Municipal, que 
assessorará o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente na formulação 
e aprovação de propostas para captação e utilização dos recursos do Fundo. 

Parágrafo único. As funções dos membros do Conselho de 
Orientação Técnica não serão remuneradas, sendo, porém, consideradas de interesse 
públi o relevante. 
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Art. 131. O Fundo Antidrogas Municipal - FAM, vinculado à 
Secretaria Especial de Defesa do Cidadão, têm por finalidade proporcionar os meios 
financeiros complementares às atividades de desenvolvimento das políticas públicas 
destinadas à causa antidrogas, bem como o exercício das atribuições do Conselho 
Municipal Antidrogas. 

Art. 132. Compete ao Conselho Municipal Antidrogas definir 
o percentual de utilização dos recursos captados pelo FAM, alocando-os nas respectivas 
áreas, de acordo com as prioridades definidas no planejamento anual. 

Art. 133. Os recursos do FAM poderão ser utilizados para as 
seguintes despesas: 

I - aquisição de material de consumo; 

li - contratação de serviços de terceiros - pessoa física; 

III - contratação de serviços de terceiros - pessoa jurídica; 

IV - subvenção de entidades sociais e organizações não
governamentais que desenvolvam ações antidrogas; 

V - realização de obras e adequação de instalações; 

VI - aquisição de equipamentos e material permanente; 

VII - confecção e aquisição de material de distribuição 
gratuita; 

VIII - auxílio para aquisição de equipamentos e material 
permanente à organizações não-governamentais e entidades sociais que prestem serviços 
antidrogas, mediante convênio; 

IX - auxílio à formação e à capacitação de conselheiros, 
incluindo hospedagem, alimentação, transporte e pagamentos de cursos. 

Art. 134. Constituem receitas do FAM: 

I - dotação orçamentária própria ou créditos que lhe forem 
desr ados; 
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li - recursos provenientes do Conselho Nacional Antidrogas -
CONAD e do Conselho Estadual de Entorpecentes- CONEN; 

III - contribuições, transferências, subvenções, auxílios 
institucionais ou doações dos setores públicos e privados; 

IV - rendas eventuais, inclusive as resultantes de depósitos 
e aplicações financeiras; 

V - todo e qualquer recurso que lhe for destinado, inclusive 
receitas resultantes de convênios, contratos, acordos firmados com instituições públicas 
ou privadas, nacionais e internacionais. 

§1° . A gestão financeira e contábil dos recursos do FAM 
compete à Secretaria Municipal da Fazenda. 

§2°. A Secretaria da Fazenda aplicará os recursos do Fundo, 
eventualmente disponíveis, revertendo ao mesmo seus rendimentos. 

Art. 135. O Comitê do Fundo Antidrogas Municipal, 
constituído por 4 (quatro) membros designados pelo plenário do Conselho Municipal 
Antidrogas, por intermédio de votação, respeitando a paridade entre o Poder Público e a 
sociedade civil, proporá ao Conselho Municipal Antidrogas a formulação e aprovação de 
propostas para a captação e utilização dos recursos do Fundo. 

Parágrafo único. As funções dos membros do Comitê do 
Fundo Antidrogas Municipal não serão remuneradas, sendo, porém, consideradas de 
interesse público relevante. 

Art. 136. O executivo Municipal consignará, nos orçamentos 
futuros, recursos para atender as despesas com o Fundo Municipal Antidrogas. 

CAPÍTULO IV 
DAS SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS 

(lei no 4956, de 21 de outubro de 1996) 

Art. 137. A concessão de subvenções e auxílios por parte do 
Poder Público Municipal às entidades sociais sem fins lucrativos é regulada pelo presente 
Capítulo. 

Parágrafo único. Fica a Prefeitura Municipal de São José dos 
Campos autorizada a celebrar convênio com entidades sociais que prestam serviços no 
campo da assistência social, no âmbito municipal, a partir das propostas de ação definidas 
no ~no Municipal de Assistência Social. 
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Art. 138. Os segmentos prioritariamente abrangidos pelo 
disposto neste Capítulo são os seguintes: 

I - criança e adolescente; 

II- idoso; 

III - portador de necessidades especiais, e 

IV -.família. 

Art. 139. Para a celebração dos convênios as entidades 
sociais deverão cumprir as seguintes exigências: 

I - estar devidamente regularizada perante o Cartório de 
Registros Públicos competente e a Receita Federal, em pleno funcionamento e 
desenvolvendo programas ou projetos de caráter sócio-educativo voltados à população 
demandatária de assistência social na linha de seus objetivos estatutários; 

II - prestar serviços à coletividade no campo da assistência 
social em consonância com os objetivos e diretrizes estabelecidos pela respectiva 
legislação; 

III - estar cadastrada junto a Secretaria de Desenvolvimento 
Social e nos Conselhos em que se enquadrar, a saber: 

a) Conselho Municipal de Assistência Social; 

b) Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente; 

c) outros Conselhos, quando deliberativos sobre políticas 
públicas com interface com a assistência social. 

IV - ser reconhecida de utilidade pública municipal; 

V - apresentar plano de trabalho em consonância com o 
Plano Municipal de Assistência Social aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência 
Social; 

VI - contar com pessoal técnico habilitado para a execução 
dos seus programas e projetos; 

VII - contar com instalações físicas em condições adequadas 
de bitabilidade, higiene, salubridade e segurança; 
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VIII - garantir mínimas condições de atendimento ao 
usuano, de acordo com parâmetros ou orientação técnica da Secretaria de 
Desenvolvimento Social; 

IX - manter escrituração contábil que permita a 
comprovação da exatidão das receitas e aplicação de recursos. 

Art. 140. Ficam estabelecidas as seguintes modalidades para 
o repasse de recursos financeiros às entidades sociais: 

I - convênio-manutenção: repasse destinado a garantir o 
financiamento de no mlnimo 40% (quarenta por cento) do custeio do projeto apresentado 
pela entidade à Secretaria de Desenvolvimento Social e que poderá ser liberado em até 
12 (doze) parcelas mensais no per/odo de vigência do convênio (NR -lei n° 6227, de 19 
de dezembro de 2002); 

li - convênio-parceria: repasse destinado a garantir o 
financiamento de até 100% (cem por cento) do custeio de projeto de iniciativa da 
Secretaria de Desenvolvimento Social e em consonância com o Plano Municipal de 
Assistência Social, visando o atendimento de uma demanda específica, executado em 
parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento Social e entidade social em regime de 
co-gestão; 

III - convênio-auxílio: repasse destinado a garantir o 
financiamento total ou parcial do projeto apresentado pela entidade social, com vistas a 
executar construções, reformas, ampliações ou aquisições de equipamentos para melhoria 
da estrutura física utilizada no atendimento à população usuária. 

Art. 141. Fica a cargo da Secretaria de Desenvolvimento 
Social coordenar, fiscalizar, avaliar, elaborar e operacionalizar o Plano Anual de 
Convênios, nos termos da respectiva legislação. 

§ 1°. A fiscalização dos aspectos contábeis será efetuada 
pela Secretaria da Fazenda - Departamento de Finanças - Divisão de Contabilidade, em 
consonância com as resoluções pertinentes do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo. 

§ 2°. A fiscalização e avaliação da aplicação dos recursos de 
auxilio nas construções, ampliações e reformas será efetuada pela Secretaria de Obras e 
Habitação. 

Art. 142. O Plano Anual de Convênios, cuja elaboração e 
execução é de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social, é definido por 
uimomissão paritária com o objetivo de estabelecer critérios e referenciais para a 
der eração do Conselho Municipal de Assistência Social. 
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Parágrafo único. A Comissão a que se refere o "caput" será 

I - um representante de entidades sociais por segmentos e 
regimes de atendimento, de acordo com as· metas estabelecidas no Plano Municipal de 
Assistência Social; 

II- o Assessor do Programa de Incentivo a Entidades Sociais 
da Secretaria de Desenvolvimento Social; 

III- no mínimo um técnico de cada uma das quatro divisões 
do Departamento de Integração Comunitária, sendo o número máximo obtido pelo 
acréscimo de tantos quantos bastem para caracterizar a paridade entre representantes 
governamentais e não-governamentais. 

Art. 143. Os critérios e referenciais mencionados no artigo 
anterior serão definidos a partir de subsídios levantados pelas entidades sociais, 
agrupadas por segmentos ou regimes de atendimento, como definido no inciso I do artigo 
citado. 

§ 1°. Os valores concernentes às modalidades convênio
manutenção e convênio-parceria deverão ser calculados: 

a) com base no número de usuários dos serviços prestados 
pelas entidades, através do sistema denominado "per capita"; 

b) com base no custo total do projeto, respeitando-se os 
limites estabelecidos no convênio-manutenção e no convênio-parceria. 

§ 2°. A utilização dos critérios elencados nas alíneas do 
parágrafo anterior serão definidos para cada segmento ou regime de atendimento pelo 
Plano Anual de Convênios. 

§ 3°. A definição do " per capita" se dará para cada 
segmento ou regime de atendimento, e a destinação dos recursos se baseia na 
compilação de dados levantados anualmente em planilhas de custo mensal aplicados 
pelas entidades sociais conveniadas. 

§ 4°. A apresentação das planilhas de custo mensal é 
obrigatória, sendo seus prazos e periodicidade definidos pela comissão paritária 
incumbida de estabelecer critérios e referenciais para a deliberação do Conselho Municipal 
de Assistência Social. 
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Art. 144. Para a concessão de recursos financeiros às 
entidades sooa1s é obrigatória a publicação de Edital de Convocação no Boletim do 
Município de acordo com as modalidades de convênio. 

Parágrafo único. Será dada ciência dos editais às entidades 
sociais cadastradas e conselhos, através de ofício. 

Art. 145. A Secretaria de Desenvolvimento Social 
apresentará o Plano Anual de Convênios para a avaliação e aprovação do Conselho 
Municipal de Assistência Social, que será submetido à apreciação do Poder Legislativo. 

Parágrafo único. O Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente deverá ser ouvido quando se tratar de convênios com entidades 
sociais que prestam atendimento a este segmento. 

, 
TITULO IV 

DOS PROGRAMAS ESPECIAIS 
E 

NORMAS GERAIS DE PROMOÇÃO SOCIAL 

CAPÍTULO I 
DO PROGRAMA "HERBERT DE SOUZA - BETINHO" DE GARANTIA DE RENDA MÍNIMA E 

GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 
(lei n° 4834, de 02 de abril de 1996) 

Art. 146. O Programa ''Herbert de Souza - Betinho N de 
Garantia de Renda Mínima e Geração de Emprego e Renda - PGRM/GER visa suplementar 
a renda de famílias com crianças e adolescentes em situação de carência, bem como 
proporcionar a geração de renda e emprego (NR- lei n° 5128, de 21 de novembro de 
1997). 

Art. 147. Para efeito do disposto neste Capítulo considera-se 
família o núcleo de pessoas composto por, no mínimo, um dos pais ou responsável legal 
por crianças e adolescentes em idade de até quatorze anos. 

Parágrafo único. Em caso do adolescente ser portador de 
necessidades especiais que gere impossibilidade de exercício de atividade remunerada, o 
limite de idade previsto no "caput" deste artigo poderá ser estendido até dezoito anos, 
obedecido o quanto previsto no respectivo decreto regulamentador. 

Art. 148. O PGRM/GER consiste: 

I - na complementação mensal, pelo prazo de um ano, dos 
re~m

8 
entos da famJ7ia, em valor equivalente à diferença entre estes rendimentos e o 
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limite de renda estabelecido no Art. 149, I, desta lei, ficando essa complementação 
limitada a um salário mínimo por famt7ia (NR - lei n° 5799, de 29 de dezembro de 2000); 

li - na implementação de atividades e programas de 
geração de emprego e renda através de atividades econômicas de pequeno porte, 
cooperativas e empresas associativas. 

Parágrafo único. O prazo de concessão do benefício previsto 
no .. caput .. deste artigo pode ser renovado por mais um ano, de acordo com critérios 
estabelecidos em ato regulamentador. 

Art. 149. São beneficiárias do PGRM/GER as famílias: 

I - cuja renda mensal seja inferior a meio salário mínimo 
"per capita"; 

li - que residam em São José dos Campos há pelo menos 
dois anos, contados da inscrição no PGRM/GER. 

§ 1°. A aferição da renda familiar será feita através da 
apresentação de Carteira Profissional atualizada ou demonstrativo de pagamento, ou 
ainda, na falta destes, através de documentos comprobatórios especificados no respectivo 
decreto regulamentador. 

§ 2°. O responsável pelo recebimento do benefício do 
PGRM/GER é preferencialmente a mãe, sendo que somente na falta ou impossibilidade 
comprovada desta, o benefício poderá ser entregue ao pai ou responsável legal pela 
família. 

Art. 150. Para se inscreverem no programa e não terem o 
pagamento do benefício automaticamente interrompido, os pais ou responsáveis pela 
família deverão: 

I- manter todos os filhos ou dependentes em idade escolar 
matriculados na rede oficial de ensino do Município, os quais deverão manter a frequência 
mínima legalmente exigida para o período letivo; 

I!- participar sistemática e obrigatoriamente dos programas 
de capacitação profissional e de programas e atividades de geração de renda, 
desenvolvidos pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (NR - lei n° 5799, de 29 de 
dezembro de 2000 ). 

Art. 151. Será automaticamente excluído do PGRM/GER, 
ser,...prejuízo das demais sanções legais cabíveis, o beneficiário que prestar declaração 
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falsa ou que usar de qualquer outro meio ilícito para obtenção do benefício instituído 
neste Capítulo. 

Parágrafo único. Ao servidor público ou agente de entidade 
conveniada, que concorra para o ilícito previsto no "caput" deste artigo, inserindo ou 
fazendo inserir declaração falsa em documentação que deva produzir efeito perante o 
Programa, aplicam-se as sanções penais e administrativas cabíveis. 

Art. 152. O Poder Executivo desenvolverá, em complemento 
ao PGRM/GER, ações e programas que objetivem: 

I - assegurar o acesso e permanência da criança e do 
adolescente na escola pública; 

li - garantir os demais direitos pertinentes ao assunto 
consignados em lei; 

III - promover e garantir gradativamente a implementação e 
o acompanhamento de grupos de geração de emprego e renda; 

IV - incrementar a arrecadação municipal. 

Parágrafo único. Para efetivação do previsto no 1nc1so III 
deste artigo a administração realizará um diagnóstico das áreas carentes para 
constituição de núcleos de geração de renda e formação de pequenas empresas, 
cooperativas e demais atividades econômicas. 

Art. 153. Fica o Poder Executivo autorizado a: 

I - celebrar convênios com entidades de direito público ou 
privado para a execução e fiscalização do PGRM/GER e dos demais programas previstos 
neste Capítulo; 

II - ampliar a cobertura do PGRM/ GER para atender também 
famílias com adolescentes na faixa etária de quatorze a dezoito anos em situação de 
risco. 

Art. 154. O gerenciamento do PGRM/GER é competência da 
Secretaria de Desenvolvimento Social. 

Art. 155. O Conselho Municipal da Promoção Social, ou outro 
órgão que o venha substituir, é responsável pela avaliação da execução do PGRM/GER. 
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Parágrafo único. O Conselho Municipal da Promoção Social 
será necessariamente ouvido na regulamentação e implantação do PGRM/GER, bem como 
na formulação das políticas sociais complementares a ele. 

Art. 156. A seleção e acompanhamento dos beneficiários do 
PGRM/GER é competência de uma comissão paritária com a seguinte composição: 

I - 03 (três) representantes de entidades declaradas de 
utilidade pública pela União, Estado de São Paulo e Município de São José dos Campos; 

II - 01 (um) representante do Conselho Municipal de 
Promoção Social; 

III - 01 (um) representante do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente; 

IV- 01 (um) representante do Conselho Tutelar; 

V - 01 (um) representante da Secretaria Municipal de 
Saúde; 

VI - 01 (um) representante da Secretaria Municipal de 
Educação; 

VII - 01 (um) representante da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social. 

Parágrafo único. As funções dos membros desta Comissão 
Paritária não serão remuneradas, sendo consideradas de relevante interesse público. 

Art. 157. O Município aplicará anualmente no PGRM/GER até 
1% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências. 

Art. 158. O Poder Executivo implementará sistema 

I 
informatizado para a gestão do PGRM/GER, garantindo-se a qualquer cidadão o acesso às 

. informações de interesse público nele contidos. 

Art. 159. A Prefeitura enviará à Câmara Municipal, até o 
sétimo dia útil do mês subsequente ao mês vencido, relação mensal dos contemplados 
pelo PGRM/ GER, especificando nome, endereço e número do Registro Geral da Carteira 
de Identidade. 

Art. 160. Em todos os impressos e publicações relativos ao 
PGf!(GER deverá constar Programa "Herbert de Souza - Betinho" de Garantia de Renda 
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Mínima e Geração de Emprego e Renda,. ou simplesmente,. PGRM/ GER "Herbert de Souza 
- Betinho" (NR- lei n° 5128,. de 21 de novembro de 1997). 

CAPÍTULO 11 
DA POLÍTICA PARA SUPERAÇÃO DA DISCRIMINAÇÃO RACIAL 

(lei n° 5994, de 21 de dezembro de 2001) 

Art. 161. A política para a superação da discriminação racia l 
no Município de São José dos Campos, desenvolvida nos termos deste Capítulo pelo Poder 
Executivo, em parceria com a sociedade civil, têm por objetivos: 

I - assegurar a todos, sem qualquer distinção de raça, cor e 
origem, igual oportunidade de acesso à educação, à saúde, à moradia, ao lazer e à 
segurança; 

li - combater e eliminar as diferentes manifestações de 
preconceito e discriminação étnica e racial no Município; 

111 - preservar e valorizar as diferenças culturais e religiosas 
dos diferentes grupos étnicos do Município; 

N - garantir aos diferentes grupos étnicos, livre espaço 
para manifestações políticas e culturais; 

V - destacar a participação do negro na formação histórica 
da sociedade brasileira, especialmente no Município. 

Art. 162. Fica a Secretaria de Educação da Prefeitura 
Municipal autorizada a promover, como parte integrante do planejamento anual das 
escolas municipais, seminários e debates descentralizados objetivando a reflexão crítica 
de diretores e professores sobre a importância do negro na formação cultural e histórica 
do país. 

Art. 163. A representação étnica será observada na 
veiculação de anúncios publicitários da administração municipal. 

Parágrafo único. Para fins deste artigo considerar-se-ão os 
dados sobre cor fornecidos pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística -
IBGE. 

Art. 164. O Poder Executivo promoverá, no mês de 
novembro de cada ano, ampla campanha pública de combate ao preconceito racial, 
sobretudo aquele praticado contra os negros, e de valorização das diferenças étnicas e 
cult~ra~s da população do Município. 
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Art. 165. Compete à Secretaria de Desenvolvimento Sociai
SDS o Registro Informativo do Movimento Migratório - RIMM do Município de São José 
dos Campos. 

Parágrafo único. O RIMM tem por objetivo fornecer 
informações e estatísticas que subsidem os programas sócios-econômicos e as políticas 
públicas dos órgãos públicos e de entidades associadas. 

Art. 166. O RIMM manterá em todos os locais de acesso ao 
Município postos fixos ou volantes, integrados por assistentes sociais e auxiliares, com a 
finalidade de disponibilizar informações e orientações que visem permitir aos migrantes 
que desejarem o retorno aos seus lugares de origem ou o prosseguimento de sua viagem 
a outro destino. 

Art. 167. Aos migrantes que desejarem permanecer no 
Município será disponibilizado acompanhamento social, orientação e integração em 
programas de atendimento para curta permanência, de forma a evitar que os mesmos, 
diante da desorientação, fiquem perambulando pelas vias e logradouros públicos. 

Parágrafo único. Aos migrantes nas condições previstas 
neste artigo será devidamente informado que não será permitida a exploração da 
caridade nos passeios públicos, sob pena de recolhimento no albergue municipal. 

Art. 168. A Secretaria de Desenvolvimento Social- SDS, por 
conta própria ou mediante convênio com obras sociais, manterá equipes permanentes de 
vigilância em todos os locais de incidência de mendicância com o objetivo de orientar, 
recolher e abrigar os migrantes que se encontrem na situação prevista no artigo anterior. 

Art. 169. A SDS fará publicar mensalmente um relatório de 
suas atividades no cumprimento deste ato administrativo, bem como do RIMM do 
Município referente ao mês anterior. 

Parágrafo umco. A cada semestre a SDS realizará um 
seminário sobre o movimento migratório no Município, aberto à participação de todos os 
interessados, com a finalidade de analisar as ações do RIMM e recolher sugestões para o 
aperfeiçoamento de suas atividades. 

CAPÍTULO IV 
DO CADASTRO NACIONAL PARA REGISTRO DE CASOS DE VIOLÊNCIA CONTRA 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES ~ 
(lei n° 4571, de 20 de maio de 1994) 
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Art. 170. Compete ao Município a manutenção de um 
Cadastro Municipal para Registro de Casos de Violência contra Crianças e Adolescentes, 
com a finalidade de recolher, armazenar e divulgar dados sobre violência contra crianças 
e adolescentes, no Município. 

Parágrafo único. O Cadastro é subordinado à Secretaria de 
Desenvolvimento Social. 

Art. 171. O Cadastro têm os seguintes objetivos: 

I - registrar casos de violência contra crianças e 
adolescentes; 

II - centralizar e armazenar informações, permitindo a 
elaboração de estatísticas; 

III - manter os órgãos públicos e a sociedade civil 
informados sobre o assunto; 

IV - possibilitar ações integradas visando apuração dos 
casos registrados e a prevenção do problema; e, 

V - registrar infrações cometidas por crianças e 
adolescentes. 

Art. 172. O Cadastro será coordenado por uma comissão, 
que será composta da seguinte forma: 

I - 01 (um) representante do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, que presidirá a Comissão; 

Desenvolvimento Social; 

~28 
v 

II- 01 (um) representante da FUNDHAS; 

III- 01 (um) representante da O.A.B.; 

IV - 01 (um) representante da Pastoral do Menor; 

V - 01 (um) representante de cada Conselho Tutelar; 

VI 01 (um) representante da Secretaria de 

VII- 01 (um) representante da Secretaria da Saúde; 

VIII- 01 (um) representante da URBAM, e 
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§ 1° . Os membros da Comissão e seus suplentes se rã 
indicados pelos órgãos e entidades acima para um período de dois anos. 

§ 2°. Os componentes da comissão não serão remunerados~. 
sendo suas atividades consideradas relevantes serviços prestados ao Município. 

Art. 173. O Cadastro registrará casos de violência contra 
criança e o adolescente atendidos pela rede pública municipal e pelo Centro d 
Atendimento à Criança e ao Adolescente, bem como os óbitos causados por ato 
violentos. 

Art. 174. As unidades de saúde e o Centro de Atendimento ' 
Criança e ao Adolescente deverão relatar, através de formulário próprio, todos o 
atendimentos de crianças e adolescentes vítimas de violência. 

Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Saúde e o Centr 
de Atendimento à Criança e ao Adolescente remeterão semanalmente ao Cadastro o 
formulários recolhidos. 

ser preenchido e 
obrigatoriamente: 

Art. 175. O relatório de que trata o artigo anterior deverá 
assinado pelo funcionário responsável , devendo conte 

I- dados pessoais da vítima e do responsável legal; 

11- dados sócio-econômicos; 

Ill - tipo de violência sofrida, lesões e sequelas, e 

IV - providências tomadas. 

Art. 176. A URBAM deverá encaminhar ao Cadastro, até o 
dia 5 de cada mês, relatório dos óbitos de crianças e adolescentes decorrentes de atos 
violentos, contendo dados pessoais e sócio-econômicos da vítima e tipo de violência 
sofrida. 

Art. 177. As informações recolhidas serão armazenadas e 
tabuladas pela Secretaria de Desenvolvimento Social, que apresentará mensalmente um 
relatório para apreciação da Comissão Coordenadora, até o dia 13 de cada mês. 

Art. 178. Os dados reunidos no Cadastro Municipal para 
R~e1stro de Casos de Violência contra Crianças e Adolescentes serão colocados à 
dis r ição dos órgãos públicos e entidades da sociedade civil que os solicitarem. 
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Art. 179. Compete ao Município a implementação do 
Programa de Participação de Empresas e Comércio em Programas Municipais ligados às 
crianças em situação de risco/ programas de drogas e grupo de trabalho para preservação 
do banhado (NR- lei n° 4134, de 02 de janeiro de 1992). 

§ 1°. Poderão participar todas as empresas e firmas 
comerciais sediadas ou não no Município. 

§2°. Fica assegurado, em caso de empate, preferência ao 
concorrente de qualquer modalidade licitatória realizada pelo Município que participar, de 
forma opcional, do: 

I - Programa de Atendimento a Criança em Situação de 
Risco, gerenciado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 

11 - Programa Especial Antidrogas, gerenciado pelo Conselho 
Municipal Antidrogas, para construção do Centro Municipal de Recuperação para 
Drogados e Alcoólicos; 

!!! - Grupo de Trabalho para Preservação do Banhado ( N. 
- lei n° 4134, de 02 de janeiro de 1992). 

Art. 180. Serão considerados participantes dos Programas os 
que contribuírem, mensalmente, com o mínimo a ser fixado pelo Executivo, tomando-se 
como base a receita bruta dos mesmos. 

CAPÍTULO VI 
DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO -À CRIANÇA E AO JOVEM EM SITUAÇÃO DE RISCO 

(lei no 4183, de 28 de abril de 1992) 

Art. 181. Compete ao Município a implementação d 
Programa de Atendimento à Criança e ao Jovem, destinado a prestar assistência à 
pessoas, dos sete aos dezoito anos de idade, que estejam sob situação de risco. 

Parágrafo único. Considera-se em situação de risco pessoa 
e social a criança ou o adolescente: 

I - que não tenha habitação certa nem meios de subsistên 
i ~em virtude de falta, ação ou omissão dos pais ou responsáveis; 
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II - quando não receba ou se lhe impeça receber o ensino 
fundamental obrigatório, correspondente à sua idade, por ação ou omissão dos pais ou 
responsáveis; 

III - envolvido direta ou indiretamente com a prostituição ou 
utilização em espetáculos obscenos; 

IV - que freqüente habitualmente ou resida em ambiente 
prejudicial à sua formação moral; 

V - vítima de maus tratos, opressão, exploração ou abuso 
sexual impostos pelos pais ou responsáveis; 

VI - dependentes de bebidas alcoólicas, substâncias 
entorpecentes, medicamentosas, tóxicas ou outras potencialmente prejudiciais à saúde, 
sem atendimento adequado pelos pais ou responsáveis; 

VII - com grave inadaptação familiar ou comunitária, em 
virtude de ação ou omissão dos pais ou responsáveis. 

Art. 182. Para implantar e manter este Programa, fica o 
Executivo Municipal autorizado a firmar convênios com a Secretaria de Promoção Social 
do Estado de São Paulo, bem como com o Governo Federal, entidades, associações e 
indústrias, nacionais e internacionais, para atender à finalidade deste Capítulo. 

Art. 183. As despesas decorrentes da execução do disposto 
neste capítulo correrão por conta de verbas provenientes do Programa de Participação d 
Empresas e Comércio em Programas Municipais ligados às crianças em situação de risco, 
programas de drogas e grupo de trabalho para preservação do banhado. 

CAPÍTULO VII 
DO CENTRO DE ATENDIMENTO E ORIENTAÇÃO AOS DESEMPREGADOS 

(lei n° 4167, de 02 de abril de 1992) 

Art. 184. O Centro de Atendimento e Orientação ao 
Desempregados, unidade administrativa da Prefeitura Municipal de São José dos Campos 
subordinado à Secretaria de Desenvolvimento Social, rege-se pelas normas abaix 
descritas. 

Art. 185. Constituem atribuições do Centro de Atendiment 
e Orientação aos Desempregados: 

I - propiciar ao trabalhador desempregado informações 
ntações, melhor preparando-o para sua recolocação no mercado de trabalho; 

Pl 025569-2103 



Prefeitura Municipal de São José dos Campos 
- Estado de São Paulo -

63 

li - propiciar ao trabalhador informações e orientações 
visando sua requalificação profissional; 

III - propiciar ao trabalhador informações, orientações e 
treinamento para melhor prepará-lo para a escolha e o exercício de atividades como 
autônomo e micro empresário; 

IV - propiciar ao desempregado, aposentado ou autônomo, 
oportunidade de trabalhos através da Bolsa de Serviços e do Disque Serviços; 

V - propiciar ao aposentado, através de informações, 
orientações e treinamento, oportunidades para continuar a participar, ativamente, da vida 
produtiva e comunitária; 

VI - propiciar ao jovem informações e orientações para 
melhor prepará-lo para a vida profissional; e, 

VII - propiciar à pessoa deficiente informações e orientações 
visando sua colocação no mercado de trabalho. 

Art. 186. Integram o quadro de pessoal estatutário da 
Prefeitura Municipal de São José dos Campos 01 (um) cargo de Assessor Técnico, Padrão 
"22" e OI (um) cargo de Assistente Técnico, Padrão "18", ambos de provimento em 
comissão, vinculados ao Centro de Atendimento e Orientação aos Desempregados. 

CAPÍTULO VIII 
DA COMISSÃO MULTIDISCIPLINAR DE ESTUDOS E INVESTIGAÇÕES DA PRÁTICA DA 

PROSTITUIÇÃO 
(lei n° 3284, de 25 de novembro de 1987 ) 

Art. 187. A Comissão Multidisciplinar de Estudos 
Investigações da Prática da Prostituição, integrante da Secretaria de Desenvolviment 
Social do Município, constituída por médicos, psicólogos, sociólogos e assistentes sociai 
do quadro de servidores municipais, rege-se pelas normas descritas neste Capítulo. 

Art. 188. Os membros da comissão não receberão qualque 
remuneração extra além dos seus salários, sendo suas atividades consideradas relevante 
para o Município. 

Art. 189. Tem a Comissão Multidisciplinar de Estudos 
Investigações da Prática da Prostituição em São José dos Campos a finalidade de levanta 
e analisar as causas que originam a prostituição em São José dos Campos e sua 
conseqüências, bem como propor medidas capazes de minimizar os seus efeitos para a 
praticantes e para toda a comunidade. 
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Parágrafo único. A com1ssao dará, em seus trabalhos i
niciais, prioridade ao estudo dos problemas vividos pelas praticantes da prostituição nas 
ruas do centro da cidade. 

Art. 190. Além da finalidade prevista no artigo anterior, a 
Comissão Multidisciplinar de Estudos e Investigações da Prática da Prostituição em São 
José dos Campos tem os seguintes objetivos específicos: 

I - levantar a situação psico-sócio-econômica das praticantes 
e suas condições de profissionalização e de escolaridade; 

II - levantar as condições de saúde das praticantes, bem 
como de seus filhos; 

III - verificar a origem das praticantes e o fluxo de sua 
migração, bem como as razões que as trouxeram para São José dos Campos; 

IV - encaminhar as praticantes aos serviços próprios do 
Estado ou do Município, nos casos necessários; 

V - propor a prestação de serviços cuja importância 
apontada pela comissão, visando à minimização dos efeitos da prostituição; 

VI - divulgar amplamente o resultado dos estudos 
investigações realizados pela comissão, com o fim de contribuir para a conscientização da 
comunidade a respeito dos problemas da prostituição; 

VII - incorporar, no planejamento e na execução das açõe 
da Secretaria de Desenvolvimento Social, sugestões preventivas e de tratamento e cur 
dos males decorrentes da prostituição; 

VIII - encaminhar às demais secretarias do Município, par 
eventual aplicação, na esfera de competência de cada uma delas, as sugestões 
providências decorrentes dos estudos e das investigações a cargo da comissão; 

IX - empreender quaisquer outras iniciativas relacionada 
com o tema e objetivos deste Capítulo que a comissão julgar importantes ou necessárias. 

Art. 191. A Comissão Multidisciplinar de Estudos 
Investigações da Prática da Prostituição em São José dos Campos apresentará 
Comissão de Educação da Câmara Municipal, anualmente, completo relatório de todas a 
suas atividades. 
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CAPÍTULO IX 
DAS NORMAS GERAIS DE PROMOÇÃO SOCIAL 

SEÇÃO I 
Da prioridade de atendimento aos portadores de necessidades especiais e idosos nos 

guichês de estabelecimentos de atendimento ao público 
( lei n° 3691, de 20 de dezembro de 1989 ) 

Art. 192. É obrigatório, nos guichês dos estabelecimentos de 
atendimento ao público, o atendimento prioritário aos portadores de necessidades 
especiais, gestantes e idosos, assim entendidos os maiores de 60 (sessenta) anos de 
idade (NR- lei n° 5916, de 25 de setembro de 1991). 

Parágrafo único. Os estabelecimentos citados neste artigo 
deverão afixar, em local visível, placa indicativa do acima disposto. 

Art. 193. É estabelecida a multa de R$.250,00 (duzentos e 
cinquenta reais) para o estabelecimento que descumprir o disposto nesta Seção. 

Parágrafo único. O idoso, a gestante ou portador de 
necessidades especiais que não receber o tratamento aqui estabelecido deverá, ladeado 
por duas testemunhas, comunicar o fato à Prefeitura Municipal, para as devidas 
providências. 

SEÇÃO II 
Da reserva de assentos nos veículos de transporte coletivo ou de passageiros para uso 

de gestantes, mulheres portando bebês ou crianças de colo, idosos e portadores de 
necessidades especiais 

( lei n° 3753, de 06 de março de 1990 ) 

Art. 194. Todos os veículos empregados nas linhas de 
transporte coletivo de passageiros do Município deverão ter os quatro primeiros assentos 
da sua parte dianteira reservados para uso por gestantes, mulheres portando bebês ou 
crianças de colo, idosos e portadores de necessidades especiais. 

Art. 195. Tais lugares serão marcados com placa indicativa 
com os seguintes dizeres: "Assento reservado para uso de gestantes, mulheres portando 
bebês ou crianças de colo, idosos e portadores de necessidades especiais. Ausentes 
pessoas nessas condições, o uso é livre". 

Art. 196. A fiscalização do cumprimento do disposto nesta 
Seção caberá à Administração Municipal. 
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Art. 197. Os infratores serão punidos com multa 
administrativa no valor de R$.250,00 (duzentos e cinquenta reais) a R$.1.250,00 (um mil 
e duzentos e cinquenta reais), inclusive nas reincidências. 

SEÇÃO III 
Do projeto " lazer para os aposentados" 

( lei n° 4102, de 24 de novembro de 1991 ) 

Art. 198. Compete ao Município o desenvolvimento do 
Projeto Lazer para os Aposentados, que consiste no implemento de atividades de 
entretenimento, esportivas e culturais voltadas para a integração social dos aposentados. 

Art. 199. O Poder Executivo determinará praças da cidade, 
onde, através do setor competente, serão desenvolvidas atividades consentâneas com o 
disposto no artigo anterior. 

SEÇÃO IV 
Do desconto de 50%, para estudantes, nos preços dos ingressos em eventos culturais, 

esportivos e de lazer, realizados pela Prefeitura 
( lei n° 4393, de 22 de abril de 1993 ) 

Art. 200. É direito dos estudantes o desconto de 50% 
(cinqüenta por cento) nos preços dos ingressos em eventos culturais, esportivos e de 
lazer. 

Art. 201. São beneficiários do disposto nesta Seção os 
estudantes regularmente matriculados em estabelecimentos de ensino, localizados no 
Município, reconhecidos pelos órgãos oficiais responsáveis pela gerência da educação. 

Art. 202. A identificação do estudante ocorrerá mediante 
apresentação da "Carteirinha de Identificação Estudant il", fornecida pelas respectivas 
entidades estudantis. 

Art. 203. O disposto nesta Seção se aplica às realizações a 
cargo da Prefeitura ou sob seu patrocínio e àquelas levadas a efeito em bens municipais, 
mesmo que as rendas ai auferidas não pertençam ao Município. 

Art. 204. O descumprimento do disposto nesta Seção 
implicará multa de R$.250,00 (duzentos e cinquenta reais), computada em dobro na 
reincidência, seguida dos demais procedimentos previstos pelo Código Administrativo para 
os casos de descumprimento de norma legal. 
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Da isenção aos idosos do pagamento de ingresso em eventos culturais, esportivos e de 
lazer realizados pela Prefeitura 

(lei no 4479, de 24 de novembro de 1993 ) 

Art. 205. Os munícipes maiores de 60 (sessenta) anos de 
idade são isentos do pagamento do ingresso em eventos culturais, esportivos e de lazer 
realizados pela Prefeitura ou sob seu patrocínio e nos realizados em bens municipais, 
mesmo que as rendas ai auferidas não pertençam somente ao Município. 

SEÇÃO VI 
Do tratamento diferenciado, por parte dos estabelecimentos comerciais, às gestantes, 

mães com crianças de colo, idosos e pessoas portadoras de necessidades especiais 
( lei n° 4497, de 16 de dezembro de 1993 ) 

Art. 206. Os estabelecimentos comerciais deverão dar 
atendimento preferencial a gestantes, mães com crianças de colo, idosos e pessoas 
portadoras de necessidades especiais. 

Parágrafo único. Este atendimento preferencial deverá 
compreender: 

I - prioridade às pessoas especificadas no "caput" deste 
artigo; 

II - destinação de espaços e instalações para esta 
finalidade; 

III - garantia de rápido e fácil acesso a esses locais; 

IV - manutenção de funcionários devidamente informados 
quanto aos procedimentos a serem adotados nessas ocasiões. 

Art. 207. Os locais para atendimento às pessoas 
especificadas deverão estar sinalizados com cartazes colocados em local visível, de fácil 
leitura, contendo letras e números com, no mínino, três centímetros de altura, com os 
seguintes dizeres: 

"Mulheres gestantes, mães com crianças de colo, idosos e 
pessoas portadoras de necessidades especiais tem atendimento preferencial". 

Art. 208. O não cumprimento do disposto nesta Seção 
sujeitará os infratores à multa equivalente a R$.250,00 (duzentos e cinquenta reais). 
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Da diminuição de barreiras arquitetônicas relacionadas à locomoção de portadores de 
necessidades especiais 

( lei no 4502, de 16 de dezembro de 1993) 

SUBSEÇÃO I 
Das finalidades 

Art. 209. Esta Seção fixa normas e define critérios tendentes 
a diminuir barreiras arquitetônicas que representem dificuldades a locomoção de pessoas 
portadoras de necessidades especiais. 

SUBSEÇÃO II 
Dos canteiros, guias e calçadas 

Art. 210. As calçadas, as guias e os canteiros centrais 
situados nas travessias sinalizadas de vias públicas deverão ser rebaixados de acordo com 
as diretrizes desta Seção. 

Parágrafo único. As travessias já existentes que vierem a ser 
sinalizadas terão seus pontos de acesso igualmente rebaixados. 

Art. 211. As futuras obras de calçadas, guias e canteiros 
centrais observarão idêntico rebaixamento nos pontos em que houver previsão para a 
sinalização a que se refere esta Seção. 

Parágrafo umco. Serão as calçadas construídas de forma 
contínua, com revestimento de material antiderrapante, não podendo apresentar 
interrupções por degraus nas mudanças abruptas de níveis. 

Art. 212. As calçadas não poderão ter canteiros contendo 
plantas de espeoes agressivas, como "coroa de cristo", yucus e semelhantes, que 
avancem sobre a largura mínima destinada à circulação de pessoas. 

Parágrafo único. A circulação de pessoas não poderá ser 
prejudicada por qualquer vegetação plantada nas calçadas ou passeios. 

Art. 213. Não serão permitidos intervalos gramados nas 
calçadas, bem como juntas de madeira ou quaisquer outros materiais, não nivelados, que 
alterem a continuidade do piso. 

Art. 214. Quando o rebaixamento obrigatório apresentar 
di.fri uldades incontornáveis para sua implantação, em razão da existência de poços de 
vi de serviços públicos, boca-de-lobo ou qualquer outro obstáculo irremovível, o 
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problema será remetido aos órgãos técnicos competentes para que seja feita a adaptação 
necessária. 

Art. 215. No rebaixamento de guias e calçadas será adotada 
uma rampa, revestida com material antiderrapante, ligada a faixa de trânsito da via 
pública. 

Parágrafo único. A rampa terá inclinação máxima de 12,5% 
(doze inteiros e cinco décimos por cento), tendo em seu início uma saliência máxima de 
1,5 em (um centímetro e meio) para orientação do deficiente visual. 

SUBSEÇÃO III 
Dos estacionamentos 

Art. 216. Em todo estacionamento, seja público ou 
particular, deve haver vagas, no limite mínimo de três por cento do seu total, para 
veículos de portadores de necessidades especiais. 

Parágrafo único. Estas vagas preferenciais serão 
identificadas pelo símbolo internacional de acesso, pintado no solo e devidament 
sinalizado, para que seja visível à distância, devem ser demarcadas com linha contínua, 
na cor amarela, entre a sarjeta e o leito da via pública. 

Art. 217. Nas vias públicas, as vagas para veículos d 
portadores de necessidades especiais devem ser demarcadas com linha contínua, na co 
amarela, entre a sarjeta e o leito carroçável, contendo o símbolo internacional de aces 
pintado no solo. 

§ 1 o. As vagas serão identificadas, ainda, por placas d 
sinalização, contendo o mesmo símbolo. 

§ 2°. As vagas devem ser tanto quanto possível o 
próximo das portas de acesso, rampas e elevadores. 

§ 30. Evitar-se-á o mais possível, situações em que , 
portador de necessidades especiais seja obrigado a movimentar-se entre os veículos o 
em vias de circulação não adequadas. 

§ 4o. As vagas para estacionamento perpendicular, e 
ângulo ou em paralelo, no meio fio, terão 2,50m (dois metros e cinqüenta centímetros 
de largura, acrescidas de faixa zebrada com 1,00m (um metro) de largura. 

Art. 218. No meio fio de calçada ou da ilha junto à vag 
derr~cada para pessoas portadoras de necessidades especiais será construída ramp 
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com largura mínima de 1,00m (um metro) e inclinação máxima de 12,5% (doze inteiros 
cinco décimos por cento). 

Art. 219. O ponto mais baixo da rampa será nivelado ' 
sarjeta ou ao piso do estacionamento, para evitar degrau. 

SUBSEÇÃO IV 
Dos serviços públicos 

Art. 220. Não podem ser instalados telefones públicos 
bancas de jornais caixas de correio, coletores de lixo, barracas e bancas em geral, be 
como quaisquer outros mobiliários urbanos, junto ao rebaixamento previsto nesta Seção. 

Parágrafo único. Devem ser transferidos os equipamento 
referidos neste artigo que estejam prejudicando o acesso ao rebaixamento o 
acarretando dificuldades à visibilidade pedestres/veículos ou veículos/pedestres. 

Art. 221. No dimensionamento de telefones públicos em 
baterias será adequado, pelo menos um deles, para uso de portadores de necessidade 
especiais, devidamente identificado pelo símbolo próprio, sua instalação se dará à altura 
de 1,22m (um metro e vinte e dois centímetros) do piso. 

Art. 222. As caixas de correio, identificadas pelo símbolo 
próprio, devem situar-se a altura de 1,20m (um metro e vinte centímetros) do piso. 

Art. 223. É proibido instalar bancas ou barracas d 
quaisquer tipos e finalidades, postes e estacas de sinalização, bem como quaisquer outro 
equipamentos, em esquinas de calçadas. 

Art. 224. As caixas coletoras de lixo e quaisquer outros 
equipamentos devem ser instalados de maneira a não constituir obstáculos ao livre 
trânsito de portadores de necessidades especiais. 

SUBSEÇÃO V 
Das disposições gerais 

Art. 225. Todas as repartições públicas mumopa1s darão 
prioridade ao atendimento às pessoas portadoras de necessidades especiais. 

Art. 226. As agências bancárias localizadas no Município 
deverão possuir caixas de atendimento exclusivo ou prioritário aos portadores de 
necessidades especiais, sinalizando-as com avisos e placas adequadas. 
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Art. 227. O descumprimento de qualquer dispositivo dest 
Seção sujeitará o particular infrator a: 

I - notificação para se adequar às exigências legais no prazo 
de 60 (sessenta) dias, a contar do seu recebimento; 

li - multa de R$.250,00 (duzentos e cinquenta reais) a 
R$.1.250,00 (um mil e duzentos e cinquenta reais), se não atender à notificação prevista 
no inciso anterior; 

III cassação do alvará de funcionamento do 
estabelecimento, se persistir a infração, sem prejuízo da incidência das multas aplicadas 
pelo não atendimento à notificação. 

Parágrafo único. A cassação de que trata o inciso III será 
levantada quando atendidas as exigências que a motivaram e mediante comprovação de 
recolhimento das multas aplicadas. 

Art. 228. O disposto nesta Seção aplica-se também ao 
estabelecimentos comerciais e industriais localizados no Município de São José do 
Campos (NR - lei no 4709, de 18 de maio de 1995 ) . 

SUBSEÇÃO VI 
Da obrigatoriedade de construção de rampas de acesso nos caixas eletrônicos 

( lei n° 4501, de 16 de dezembro de 1993 ) 

Art. 229. É obrigatória a construção de rampas de acesso 
nos caixas eletrônicos da cidade. 

SUBSEÇÃO VII 
Da adequação de aparelhos telefônicos públicos ao uso por paraplégicos 

( lei no 4537, de 05 de janeiro de 1994) 

Art.230. É obrigatória a instalação de aparelhos telefônicos 
públicos - "orelhões" - adaptados ao uso de paraplégicos, nos calçadões do Município. 

SEÇÃO VIII 
Da punição aos estabelecimentos que restringirem o direito da mulher ao emprego 

( lei no 4504, de 16 de dezembro de 1993 ) 

Art. 231. A Prefeitura do Município de São José dos Campos 
penalizará os estabelecimentos comerciais ou industriais, entidades, representações, 
associações ou sociedades civis que restringirem o direito da mulher ao emprego. 
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Parágrafo único. Considera-se prática de restrição ao direito 
da mulher ao emprego, entre outras, a adoção de medidas não previstas na legislação 
pertinente, e especialmente: 

I - discriminação, nos processos de seleção ou rescisão de 
emprego, de mulheres negras, casadas e mães; 

11 - exigência ou solicitação de teste de urina ou sangue 
para verificação de estado de gravidez, em processos de seleção para admissão ao 
emprego; 

Ill - exigência ou solicitação 
esterilização para admissão ou permanência no emprego; 

de comprovação de 

IV - exigência de exame ginecológico periódico, como 
condição para permanência no emprego; 

V - prevalecer-se da sua condição hierárquica para, na 
relação de trabalho, exigir ou obter vantagem sexual da mulher; 

VI- a prática de atos de coação ou violência (NR -lei no 
4708, de 18 de maio de 1995 ). 

Art. 232. As penalidades previstas no artigo anterior, que 
poderão ser aplicadas cumulativamente são: 

I - advertência; 

11- multa; 

Ill suspensão temporária da autorização de 
funcionamento, sem que com isso seja descontado do salário dos trabalhadores; 

IV - cassação da autorização de funcionamento. 

§ 1 o. A multa estabelecida no inciso 11 deste artigo será de 
R$.500,00 (quinhentos reais). 

§ 2o. A autoridade administrativa responsável pela aplicação 
das penalidades deverá aplicá-las progressivamente. 
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SEÇÃO IX 
Da isenção aos desempregados dos emolumentos para prestação de concurso público 

para admissão na administração pública municipal direta, indireta e 
fundacional 

(lei no 4527, de 22 de dezembro de 1993) 

Art. 233. Os desempregados são isentos dos emolumentos 
para prestação de concurso público para admissão na administração pública municipal 
direta, indireta e fundacional. 

SEÇÃO X 
Da implantação de hortas comunitárias 

( lei n° 4535, de 04 de janeiro de 1994) 

Art. 234. É o Executivo Municipal autorizado a implantar 
hortas comunitárias, que consiste no uso de áreas públicas, ainda não ocupadas, para o 
plantio de gêneros alimentícios, pelos munícipes. 

Parágrafo único. As hortas comunitárias serão trabalhadas 
por munícipes cuja renda não ultrapasse a um salário mínimo. 

Art. 235. Os interessados deverão se cadastrar junto ao 
setor competente da Prefeitura, que ficará encarregado de coordenar o plantio, produção 
e distribuição dos gêneros alimentícios. 

SEÇÃO XI 
Da prioridade no atendimento médico ao idoso por parte 

das unidades de saúde e locais onde são realizados exames 
complementares 

( lei n° 4756, de 06 de outubro de 1995 ) 

Art. 236. É direito dos idosos a prioridade no atendimento 
médico nas unidades de saúde e locais onde serão realizados exames complementares da 
sua saúde. 

§ 1 o. A prioridade estabelecida neste artigo consiste ao 
pronto atendimento desses indivíduos, mesmo na existência de fila de espera. 

§ 2°. Entende-se por idoso o cidadão maior de 60 (sessenta) 
anos de idade. 

Art. 237. É obrigatória a divulgação do disposto nesta Seção 
em lugar visível nas unidades de saúde do Município, bem como nos locais conveniados. 
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SEÇÃO XII 
Da vedação de qualquer forma de discriminação 

no acesso aos elevadores 
( lei n° 4804, de 12 de março de 1996) 
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Art. 238. Fica vedada qualquer forma de discriminação e 
virtude de raça, sexo, cor, origem, condição social, idade, porte ou presença d 
portadores de necessidades especiais e doença não contagiosa por contato social n 
acesso aos elevadores de todos os edifícios públicos municipais ou particulares 
comerciais, industriais e residenciais multifamiliares existentes no Município de São Jos, 
dos Campos. 

§ 1°. Os responsáveis legais pela administração dos edifício 
citados no "caput" deste artigo são autorizados a regulamentar o acesso a esses imóveis 
assim como a circulação dentro deles e o uso de suas áreas de uso comum e aberta a 
uso público, através de regras gerais e impessoais não discriminatórias. 

§ 2°. É obrigatória a colocação de avisos no interior do 
edifícios, na forma de cartaz, placa ou plaqueta com os seguintes dizeres: 

"É vedada, sob pena de multa, qualquer forma d 
discriminação em virtude de raça, sexo, cor, origem, condição social, idade, porte o 
presença de necessidades especiais e doença no acesso aos elevadores deste edifício." 

Art. 239. É estabelecido que, para maior conforto, seguranç 
e igualdade entre os usuários, o elevador social é o meio normal de transporte de pessoa 
que utilizam as dependências dos edifícios, independente do Estatuto pelo qual o fazem 
desde que não estejam deslocando cargas, para quais podem ser utilizados os elevadore 
especiais. 

Art. 240. O descumprimento de qualquer dispositivo dest 
Seção implicará em multa no valor de R$500,00 (quinhentos reais), aumentada em 20°/c 
(vinte por cento) no caso de reincidência, até o limite de R$.1.000,00 (um mil reais) 
aplicada e controlada pelo Executivo. 

SEÇÃO XIII 
Da obrigatoriedade na prioridade do andamento de processos administrativos de qualque 

natureza, junto à Prefeitura, onde figurem como partes pessoas idosas 
( lei n° 5921, de 03 de outubro de 2001 ) 

Art. 241. Fica estabelecida a obrigatoriedade de prioridad 
no andamento de processos administrativos de qualquer natureza, junto à Prefeitura 
Mr cipal de São José dos Campos, onde figurem como partes pessoas idosas. 
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§ 1°. A prioridade estabelecida neste artigo consiste n 
andamento dos processos em relação à seqüência cronológica de protocolo. 

§ 2° . O processo deverá continuar neste rito especia 
mesmo com a morte do idoso. 

Art. 242. Entende-se por pessoas idosas os cidadão 
maiores de 60 (sessenta) anos de idade. 

Art. 243. É obrigatória a afixação de cópia desta Seção e 
lugar visível, no interior do Paço Municipal e todos os prédios utilizados pel 
Administração Pública, no setor de protocolo. 

Parágrafo único. Todos os Secretários, Diretores d 
Departamento e Chefes de Divisão deverão ser cientificados do conteúdo desta Seção. 

Art. 244. Os processos relativos ao disposto nesta 
deverão ser autuados com uma cor de capa diferente das demais já existentes. 

SEÇÃO XIV 
Da disponibilização dos currículos de munícipes 

desempregados na página da Internet da Prefeitura 
( lei n° 5936, de 1° de novembro de 2001 ) 

Art. 245. Fica o Poder Executivo autorizado a criar em su 
pagma na rede de computadores Internet um local para disponibilizar currículos d 
munícipes que estejam desempregados. 

Art. 246. As informações constantes dos currículos serão 
prestadas pelo interessado mediante preenchimento de formulário padronizado, ficando ' 
mesmo responsável pela veracidade das informações. 

Art. 247. Os currículos ficarão disponíveis por no máximo 
(seis) meses, podendo haver nova disponibilização mediante o preenchimento de nov , 
formulário conforme disposto no artigo anterior. 

Art. 248. Fica o Poder Executivo autorizado a firma 
convênio com o Posto de Atendimento ao Trabalhador- PAT com a finalidade de que est 
órgão possa realizar a seleção e triagem dos currículos apresentados. 

Le~ 

SEÇÃO XV 
Da obrigatoriedade do fornecimento gratuito de cadeiras de rodas, 
por parte dos shopping centers, hipermercados e supermercados 

( lei n° 6011, de 03 de janeiro de 2002 ) 
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Art. 249. É obrigatório aos Shopping Centers, Hipermercado 
e Supermercados manter, gratuitamente, dentro de seus estabelecimentos, cadeiras d 
rodas, disponíveis para uso de pessoas portadoras de necessidades especiais. 

Parágrafo único. O disposto no "caput" deste artigo aplica-s 
somente ao estabelecimento com área construída aproximada ou superior a 1000 m2 (mi 
metros quadrados). 

Art. 250. O número de cadeiras de rodas será de no mínim 
duas. 

Art. 251. O não cumprimento ao disposto nesta Seçã 
acarretará multa de R$.450,00 (quatrocentos e cinquenta reais). 

SEÇÃO XVI 
Da obrigatoriedade da fixação de fotos de crianças desaparecidas em rodoviárias, teatros, 

estádios de futebol, clubes recreativos, casas de espetáculos, shopping centers, hotéis, 
motéis, cinemas e similares 

( lei n° 6021, de 18 de janeiro de 2002 ) 

Art. 252. É obrigatória a fixação de fotos de crianças 
desaparecidas em rodoviárias, teatros, estádios de futebol, clubes recreativos, shopping 
centers, hotéis, motéis, casas de espetáculos, cinemas e similares. 

Parágrafo único. O Conselho Tutelar fornecerá ao Poder 
Executivo as respectivas fotos, respeitadas as disposições contidas no Estatuto da Criança 
e do Adolescente. 

Art. 253. Ficam as rodoviárias, teatros, estádios de futebol, 
clubes recreativos, shopping centers, hotéis, motéis, casas de espetáculos, cinemas e 
similares, responsáveis pela implantação, em suas dependências, de quadros ou murais a 
que se refere o artigo anterior. 

Art. 254. Os quadros ou murais serão fixados em locais onde 
haja circulação do maior número de pessoas. 

Art. 255. A desobediência ao disposto nesta Seção implicará 
ao infrator a multa de R$ 5.000,00 ( cinco mil reais ), sem prejuízo de outras sanções 
legais. 

SEÇÃO XVII 
Da obrigatoriedade da fixação de fotos de crianças desaparecidas em todos os órgãos 

públicos municipais 
( lei n° 6022, de 18 de janeiro de 2002 ) 
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Art. 256. É obrigatória a fixação de fotos de criança 
desaparecidas em todos os órgãos públicos municipais, pertencentes à Administraçã 
Direta, Indireta e Fundacional. 

Parágrafo umco. O Conselho Tutelar fornecerá ao Pode 
Executivo as respectivas fotos, respeitadas as disposições contidas no Estatuto da Crianç 
e do Adolescente. 

Art. 257. Ficam os Órgãos Públicos Municipais pertencente 
à Administração Pública Direta, ·Indireta e Fundacional, responsáveis pela implantação 
em suas dependências, de quadros ou murais a que se refere o artigo anterior. 

Art. 258. Os quadros ou murais referentes a esta Seçã 
serão fixados, preferencialmente, em locais onde haja circulação do maior número d 
pessoas. 

Art. 259. A desobediência ao disposto nesta Seção implicar 
na abertura de inquérito administrativo para apurar a responsabilidade funcional d 
servidor público infrator. 

SEÇÃO XVIII 
Da obrigatoriedade de reserva de 5% das vagas dos cursos profissionalizantes e de 
qualificação profissional, oferecidos pelo Município, aos portadores de necessidades 

especiais 
( lei n° 6094, de 20 de maio de 2002 ) 

Art. 260. Fica o Poder Executivo obrigado a reservar ao 
portadores de necessidades especiais 5% (cinco por cento) das vagas dos curso 
profissionalizantes e de qualificação profissional oferecidos pela Administração Públic 
Municipal. 

Parágrafo único. Excepciona-se o disposto neste artigo cas 
o percentual ali estabelecido não seja preenchido por portadores de necessidade 
especiais. 

Art. 261. A reserva de vaga instituída por esta Seção dever 
estar gravada nas fichas de inscrição de todos os cursos que trata o artigo anterior. 

Art. 262. O direito aqui referido estará condicionado · 
capacidade de atendimento às exigências do curso. 

f 
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Da obrigatoriedade de atendimento preferencial a portadores de necessidades especiais, 
idosos e gestantes nas unidades de saúde do Município 

( lei no 6268, de 27 de fevereiro de 2003 ) 

Art. 263. É obrigatório o atendimento preferencial 
portadores de necessidades especiais, idosos e gestantes nas unidades de saúde 
hospitalares do Município. 

§ 1°. Considera-se idoso, para os efeitos desta Seção, 
pessoa maior de 60 (sessenta) anos, idade esta que será comprovada com 
apresentação de documento oficial de identificação. 

§ 2°. A gestante, enquanto seu estado não for visível, 
comprovará sua situação mediante atestado próprio. 

SEÇÃO XX 
Da reserva percentual das unidades habitacionais construídas pela Prefeitura Municipal d 

São José dos Campos a pessoas idosas 
( lei n° 6303, de 28 de abril de 2003 ) 

Art. 264. Nos empreendimentos habitacionais promovido 
pela Prefeitura Municipal de São José dos Campos serão reservadas 10% (dez por cento 
das unidades para pessoas idosas, assim consideradas as pessoas maiores de 6 
(sessenta) anos de idade, respeitados os critérios sociais. 

Parágrafo único. Nos empreendimentos verticais com mai j 
de um andar, serão reservadas unidades térreas e situadas no primeiro andar. 

Art. 265. A fiscalização do disposto nesta Seção ficará J 
cargo do Conselho Municipal do Idoso, cujos representantes terão livre acesso aos 
projetos habitacionais em andamento. 

Parágrafo único. Para os efeitos do disposto nesta Seção, J 
Prefeitura Municipal comunicará ao Conselho referido neste artigo o início de todo 
empreendimento, para que haja o acompanhamento necessário. 

TÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

Art. 266. Para atender às despesas com a execução a 
Fundo Antidrogas Municipal, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abri~ n 
exercício de 2003, crédito adicional especial no valor de até R$ 16.000,00 (dezesseis m I 
lí ilj), e que terá a seguinte descrição: 

28 Pl 025569-2/03 7 



Prefeitura Municipal de São José dos Campos 
- Estado de São Paulo -

Secretaria Especial de Defesa do Cidadão 
75.1 O Secretaria Geral 
75.10-0618129.1025 Fundo Antidrogas Municipal 
75.10-335043 Subvenções sociais ...... ..... ............... ...... ....... ............. R$.1.000,00 
75.10-339030 Material de consumo ................. ..................... ........ ... R$.3.000,00 
75.10-339033 Passagens e despesas com locomoção .... .. ................. R$.3.000,00 
75.10-339036 Outros Serviços de Terceiros- pessoa física .............. R$.1.000,00 
75.10-339039 Outros Serviços de terceiros -pessoa jur/dica ........... R$. 5. 000,00 
75.10-445042 AUXI7ios .................... ....... ......................... .............. R$.1.000,00 
75.10-449051 Obras e Instalações ...... .......... ..... .. ........ ................ R$.1.000,00 
75.10-449052 Equipamentos e material permanente ..... ...... .. ....... R$.1.000,00 
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Art. 267. O crédito aberto no artigo anterior correrá po 
conta da anulação parcial da seguinte dotação orçamentária, no exercício de 2003: 

SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADÃO 
75.1 O Secretaria Geral 
75.10-0618129.1021 Programa Antidrogas Municipal 
75.10-339030 Material de Consumo ... 16.000,00 (NR- lei n° 6351/ 2003, de 1°/ 07/2003) 

TÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 268. São revogadas, por consolidação, as leis n°s 3227, 
de 28/04/1987, 3284, de 25/ 11/ 1987, 3676, de 11/ 12/ 1989, 3691, de 20/ 12/ 1989, 3753, 
de 06/03/1990, 3801. de 11/06/1990, 3937, de 19/03/ 1991, 3956, de 08/05/ 1991, 4102, 
de 24/11/1991, 4134, de 02/01/1992, 4167, de 02/04/1992, 4183, de 28/04/1992, 4332, 
de 09/12/ 1992, 4393, de 22/04/1993, 4402, de 15/06/1993, 4412, de 06/07/1993, 4479, 
de 24/ 11/1993, 4497, de 16/12/1993, 4501, de 16/12/1993, 4502, de 16/12/1993, 
4504, de 16/ 12/1993, 4527, de 22/12/1993, 4535, de 04/01/1994, 4537, de 
05/01/ 1994, 4571, de 20/05/ 1994, 4641, de 11/11/1994, 4708, de 18/05/1995, 4709, de 
18/05/ 1995, 4711, de 25/05/ 1995, 4756, de 06/ 10/1995, 4774, de 16/ 11/1995, 4804, de 
12/03/1996, 4834, de 02/04/1996, 4885, de 18/06/1996, 4892, de 05/07/ 1996, 4939, de 
16/09/1996, 4956, de 21/10/1996, 4988, de 04/ 12/1996, 4989, de 09/12/1996, 5091, de 
02/09/1997, 5128, de 21/ 11/1997, 5182, de 1°/04/1998, 5316, de 11/01/ 1999, 5799, de 
29/12/2000, 5814, de 22/01/2001, 5848, de 20/04/2001, 5870, de 1°/06/2001, 5916, de 
25/09/2001, 5921, de 03/10/2001, 5923, de 05/10/2001, 5929, de 17/ 10/2001, 5936, de 
1 Ofll/2001, 5994, de 21/12/2001, 6011, de 03/01/2002, 6021, de 18/01/2002, 6022, de 
18/01/2002, 6094, de 20/05/2002, 6192, de 25/10/2002, 6227, de 19/12/2002, 6268, de 
27/02/2003, 6303, de 28/04/2003, 6305, de 06/05/2003, 6351, de 1°/07/2003, lei 
complementar no 228, de 17112/2001 e lei complementar n° 236, de 04/04/2002. 

Art. 269. É parte integrante desta lei seu Anexo Único -
Í~_çe Sistemático da Consolidação da Legislação Municipal sobre a Promoção Social. rfJ 
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Art. 270. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 

Prefeitura Municipal de São José dos Campos, 20 de 

E~\W-!C~~ 
Emanuel Ferna des 

Braz 
Secretári 

Prefeito Mu~ ci ai 

Registrada na Divisão de Formalização e Atos da Secretaria 
de Assuntos Jurídicos, aos vinte dias do mês de novembro do ano de dois mil e três. 

Lei6428 

_j) .~ .. Tt:~ ~>,M n.M--R_ 
Robertã M'ârcÕndes Fourniol Rebello 

Divisão de Formalização e Atos 

(Projeto de lei 284/03- Autoria: Mesa da Câmara) 
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ANEXO ÚNICO - ÍNDICE SISTEMÁTICO DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS 
SOBRE PROMOÇÃO SOCIAL -LEI N° 6428/03 

TÍTULO I- DOS CONSELHOS- pag. 01 

CAPÍTULO I - DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ( lei n° 4892, de OS 
de julho de 1996 ) - pag. 01 

SEÇÃO I - Da instituição, definição e objetivos- pag. 01 

SEÇÃO II - Dos princípios e diretrizes de atuação - pag. 01 

SEÇÃO III- Das atribuições e competências- pag. 02 

SEÇÃO IV - Da composição, organização e gestão- pag. 04 

SEÇÃO V - Do funcionamento- pag. OS 

SEÇÃO VI - Do órgão da administração municipal responsável pela coordenação da 
política municipal de assistência social - pag. 06 

SEÇÃO VII - Dos benefícios, serviços, programas e projetos de assistência social - pag. 07 

SEÇÃO VIII - Das disposições gerais e transitórias- pag. 08 

CAPÍTULO II - DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE- (lei n° 3676, de 11 de dezembro de 1989) - pag. 08 

CAPÍTULO III - DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER- (lei n° 488S, d 
18 de junho de 1996) - pag. 10 

CAPÍTULO IV - DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS E INTEGRAÇÃO DAS PESSO 
PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS - (lei n° S182, de 1° de abril de 1998) 
pag. 13 
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