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L E I Nº. 8904/13 
DE 21 DE FEVEREIRO DE 2013 
 
 
Cria a Secretaria de Regularização Fundiária e a Secretaria 
de Turismo, transforma a Secretaria da Juventude em 
Secretaria de Promoção da Cidadania, e dá outras 
providências. 
 
 
Art. 1º. Fica criada na estrutura administrativa da Prefeitura 

Municipal de São José dos Campos a Secretaria de Regularização Fundiária. 
 
Art. 2º. Fica criada na estrutura administrativa da Prefeitura 

Municipal de São José dos Campos a Secretaria de Turismo. 
 
Art. 3º. Fica transformada a Secretaria da Juventude em 

Secretaria de Promoção da Cidadania, passando-se a lotação dos cargos para a nova 
Secretaria. 

 
Art. 4º. São atribuições da Secretaria de Regularização 

Fundiária: 
 
I - planejar, coordenar e executar a política fundiária do 

Município por meio da promoção de ações destinadas à democratização da ocupação do 
solo, alinhadas às diretrizes do desenvolvimento sustentável; 

II - mediar e prevenir conflitos que envolvam a posse e uso 
da terra, contribuindo para a efetiva promoção e defesa dos direitos humanos e civis no 
espaço urbano e rural do Município; 

III - exercer a coordenação intersetorial dos órgãos e 
entidades da administração pública relacionadas com a sustentabilidade; 

IV - organizar a ocupação do solo por meio de articulação 
institucional no âmbito do Poder Público Municipal e o acesso aos bens e serviços 
necessários ao desenvolvimento sustentável, respeitadas as tradições e características 
culturais e sociais das comunidades envolvidas; 

V - articular os esforços do Município com outros entes da 
federação, entidades civis e iniciativa privada, em favor da regularização fundiária; 

VI - organizar, implantar e coordenar o cadastro fundiário do 
Munícipio e identificar terras abandonadas, subaproveitadas, reservadas à especulação e 
com uso inadequado para a atividade de interesse público; 

VII - celebrar convênio, contrato e acordo com órgão e 
entidade pública ou privada, nacional ou internacional, com vistas à consecução de sua 
finalidade; 

VIII - promover permuta de terras públicas, dominiais, 
devolutas ou arrendadas, para a consecução de sua finalidade institucional; 
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IX - desenvolver ou concatenar ações de apoio voltadas à 
consolidação dos projetos de assentamentos e regularização fundiária no Munícipio sob a 
responsabilidade, coordenação e execução dos Governos Estadual e Federal;  

X - exercer outras atividades correlatas. 
 
Art. 5º. São atribuições da Secretaria de Turismo:  
 
I - coordenar e executar a política municipal de turismo com 

vistas ao seu desenvolvimento, promovendo a inclusão social pelo crescimento da oferta 
de trabalho e melhor distribuição de renda; 

II - promover e divulgar as potencialidades turísticas do 
Município em cooperação com organismos governamentais e não governamentais, e 
desenvolver o turismo em todas as regiões; 

III - democratizar e propiciar o acesso ao turismo no 
Município a todos os segmentos populacionais, contribuindo para a elevação do bem 
estar geral; 

IV - promover o intercâmbio com entidades ligadas ao 
turismo, inclusive organismos internacionais; 

V - ampliar os fluxos turísticos e a permanência dos turistas 
nacionais e estrangeiros no Município, mediante a promoção e o apoio ao 
desenvolvimento do produto turístico local; 

VI - apoiar a realização de feiras, exposições de negócios, 
viagens de incentivo, congressos municipais, nacionais e internacionais; 

VII - promover a prática de turismo sustentável nas áreas 
naturais; 

VIII - desenvolver e estimular a prática do turismo rural; 
IX - prevenir e combater as atividades que afetem a 

dignidade humana em conjunto com os diversos Órgãos Governamentais envolvidos no 
tema; 

X - implementar o inventário do patrimônio turístico 
municipal, atualizando-o regularmente, bem como, a sistematização e o intercâmbio de 
dados estatísticos e informações relativas às atividades e aos empreendimentos turísticos 
instalados no Município; 

XI - estabelecer padrões e normas de qualidade, eficiência e 
segurança na prestação de serviços por parte dos operadores, empreendimentos e 
equipamentos turísticos; 

XII - promover a formação, o aperfeiçoamento, a 
qualificação e a capacitação de recursos humanos para a área do turismo; 

XIII - gerenciar e zelar pela preservação dos parques 
vinculados à Pasta. 

 
Art. 6º. São atribuições da Secretaria de Promoção da 

Cidadania: 
 
I - coordenar e executar a política municipal de promoção da 

cidadania com vista ao seu desenvolvimento, gerando a inclusão social e melhor 
distribuição de renda; 
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II - articular, promover e acompanhar a execução dos 
programas de cooperação com organismos nacionais e internacionais, públicos e 
privados, voltados à implementação da promoção da cidadania; 

III - coordenar e acompanhar as políticas transversais do 
Governo para a promoção da cidadania;  

IV - planejar e coordenar a execução e avaliação de 
programas referentes às atribuições das Políticas Públicas relacionadas à Secretaria; 

V - acompanhar a implementação de legislação de ações 
afirmativas e definição de ações públicas que visem o cumprimento de acordos, 
convenções e outros instrumentos congêneres nos aspectos relativos à promoção da 
cidadania, igualdade e combate à discriminação; 

VI - promover o intercâmbio com entidades ligadas às 
Políticas Públicas da Secretaria, inclusive organismos internacionais; 

VII - organizar e coordenar a inserção de atividades no 
calendário de eventos do Município em conjunto com a Secretaria responsável, visando à 
promoção das políticas afirmativas e igualitárias; 

VIII - prevenir e combater as atividades relacionadas à 
discriminação e outras que afetem a dignidade humana em conjunto com os diversos 
órgãos governamentais envolvidos no tema;  

IX - promover a formação, o aperfeiçoamento, a qualificação 
e a capacitação de recursos humanos nas Políticas Públicas referentes à Secretaria; 

 
Art. 7º. A estrutura administrativa do Gabinete do Prefeito, 

de que trata o inciso I do artigo 1º da Lei Municipal nº 3.939, de 21 de março de 1991, 
passa a vigorar acrescido das seguintes alíneas: 

 
“Art. 1º. ... 
 
I - GABINETE DO PREFEITO” 
 
h) Assessoria de Subprefeituras 
i) Departamento de Relações Institucionais e Federativas 
1 - Divisão de Convênios 
2 - Divisão de Relações Federativas 
 
Art. 8º. Ficam criados quatro cargos de provimento em 

comissão de livre nomeação e exoneração na estrutura administrativa do Gabinete do 
Prefeito, conforme relacionado abaixo: 

 

Denominação do Cargo Padrão Órgão de Lotação 

 
Descrição do Cargo 

Assessor de Subprefeituras 
2

22 
Gabinete do Prefeito 

Articular ações municipais na 
Região Norte e nos Distritos 
de São Francisco Xavier e 
Eugênio de Melo. 
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Diretor do Departamento de 
Relações Institucionais e 
Federativas 

 
 
 
2

22 

Departamento de 
Relações 
Institucionais 
Federativas 

Coordenar e Assessorar as 
parcerias com organizações 
nacionais e internacionais. 
Coordenar equipe dos projetos 
e/ou atividades de 
responsabilidade da 
Assessoria de Relações 
Institucionais. 

Chefe de Divisão de 
Convênios 

2
21 

1 

Divisão de 
Convênios 

Gerenciar convênios, projetos 
e programas relacionados ao 
Governo do Estado, Governo 
Federal e demais Unidades da 
Federação, bem como 
assessorar na coordenação de 
outras atividades de 
responsabilidade da 
Assessoria de Relações 
Institucionais. 

Chefe de Divisão de 
Relações Federativas 

2
21 

 
2 

Divisão de Relações 
Institucionais 
Federativas 

Coordenar as relações com o 
Governo Federal e outras 
Unidades da Federação 
referente a projetos e 
programas, gestão de novos 
investimentos e assessorar na 
coordenação de projetos e/ou 
atividades de responsabilidade 
da Assessoria de Relações 
Institucionais. 

 
Art. 9º. Fica transformado o cargo de Chefe de Divisão de 

Turismo, lotado na Assessoria de Eventos Oficiais e Turismo do Gabinete do Prefeito em 
Chefe de Divisão de Cerimonial, mantendo-se o mesmo padrão de vencimento, forma de 
provimento, e com as seguintes atribuições: chefiar, planejar, coordenar as atividades do 
cerimonial vinculadas ao Gabinete do Prefeito, bem como em outras Secretarias quando 
solicitado, planejar e coordenar atividades relacionadas à função institucional, e auxiliar o 
Gabinete do Prefeito nas demais atividades quando requeridas. 

 
Art. 10. A alínea “e” da estrutura administrativa da Secretaria 

de Administração, de que trata o inciso IV do artigo 1º da Lei Municipal nº 3.939, de 21 de 
março de 1991, com suas alterações, passa a vigorar com a redação abaixo e acrescida 
dos seguintes itens: 

 
“Art. 1º. ... 
 
IV - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO” 
 
e) Departamento de Tecnologia, Informação e Modernização 
1. ... 
2. ... 
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3. ... 
4. Divisão de Operações 
5. Divisão de Informações  
6. Divisão de Infraestrutura e Segurança 
 
Art. 11. Ficam criados três cargos de provimento em 

comissão de livre nomeação e exoneração na estrutura administrativa da Secretaria de 
Administração, conforme relacionado abaixo: 

 
 

Denominação do Cargo 
 

Padrão Órgão de Lotação 
 

Descrição do Cargo 

Chefe de Divisão de Operações 
2

21 
Divisão de Operações 

Coordenar e 
acompanhar a 
execução dos projetos 
relacionados à 
Tecnologia da 
Informação e 
Modernização, 
coordenar e avaliar a 
prestação de serviço de 
suporte técnico, analisar 
e pesquisar soluções de 
Tecnologia da 
Informação. 

Chefe de Divisão de 
Informações 

2
21 

Divisão de 
Informações 

Administrar os dados 
corporativos da 
Administração, 
coordenar os núcleos 
temáticos de 
informação, propor e 
desenvolver 
ferramentas e métodos 
de trabalho em apoio 
estratégico e tático à 
disponibilização de 
informações aos 
gestores municipais. 

Chefe de Divisão de 
Infraestrutura e Segurança 

2
21 

Divisão de 
Infraestrutura e 
Segurança 

Planejar, gerenciar e 
implantar política de 
acesso e uso de 
tecnologia, segurança e 
contingenciamento em 
caso de 
descontinuidade de 
operação do ambiente 
tecnológico, administrar 
e manter o ambiente de 
rede e 
telecomunicações, 
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banco de dados e 
aplicações operacional. 

 
Art. 12. Fica renomeado o cargo de Diretor de Informática, 

lotado no Departamento de Tecnologia, Informação e Modernização para Diretor de 
Tecnologia, Informação e Modernização, mantendo o mesmo padrão de vencimento, 
forma de provimento, e com as seguintes atribuições: realizar a gestão dos projetos, 
acompanhar e fiscalizar a execução contratual, gerir os recursos humanos, matérias 
relacionadas à modernização administrativa e de tecnologia da informação. 

 
Art. 13. Fica criado um cargo de provimento em comissão de 

livre nomeação e exoneração na estrutura administrativa da Secretaria da Fazenda, 
conforme relacionado abaixo: 

 
 

Denominação do Cargo 
 

Padrão Órgão de Lotação 
 

Descrição do Cargo 

Assessor de Controle de 
Custos 

2
21 

Secretaria da 
Fazenda 

Assessorar o Secretário 
na área de controle e 
custos, administrar 
contratos e orçamentos, 
desenvolver e elaborar 
relatórios analíticos, 
prover informações e 
gerenciar agendas 
estratégicas e analisar 
os indicadores da área. 

 
Art. 14. A estrutura administrativa da Secretaria de Obras, 

de que trata o inciso VII do artigo 1º da Lei Municipal nº 3.939, de 21 de março de 1991, 
com suas alterações, passa a vigorar acrescido das alíneas “e” e “f” com a seguinte 
redação: 

 
“Art. 1º. ... 
 
VII - SECRETARIA DE OBRAS” 
 
e) Departamento de Concessionárias 
1. Divisão de Concessionária de Saneamento 
2. Divisão de Concessionária de Energia 
f) Assessoria de Projetos e Orçamentos 
 
Art. 15. Ficam criados três cargos de provimento em 

comissão de livre nomeação e exoneração na estrutura administrativa da Secretaria de 
Obras, conforme relacionados abaixo: 
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Denominação do Cargo 
 

Padrão Órgão de Lotação 
 

Descrição do Cargo 

Diretor de Departamento de 
Concessionárias 

2
22 

Departamento de 
Concessionárias 

Dirigir e formular a 
elaboração da política de 
concessão, supervisionar 
o cumprimento dos 
contratos de concessões 
com o Executivo, bem 
como acompanhar todos 
os projetos ou programas 
desenvolvidos nas 
demais Secretarias que 
demonstrem interface 
com tais particularidades. 

Chefe de Divisão de 
Concessionária de Energia 

 
 
2

21 
Divisão de 
Concessionária de 
Energia 

Chefiar, organizar e 
coordenar a execução de 
planos e projetos básicos 
e executivos de obras, 
supervisionando o seu 
cumprimento, e outras 
atividades correlatas à 
função. 

Chefe de Divisão de 
Concessionária de 
Saneamento 

 
 
2

21 
Divisão de 
Concessionária de 
Saneamento 

Chefiar, organizar e 
coordenar a execução de 
planos e projetos básicos 
e executivos de obras, 
supervisionar o seu 
cumprimento, e outras 
atividades correlatas à 
função. 

 
Art. 16. A estrutura administrativa da Secretaria de 

Habitação, de que trata o anexo I da Lei nº 6.808, de 25 de maio de 2005, passa a vigorar 
na Lei nº 3.939, de 21 de março de 1991, acrescida da alínea “a” com a seguinte 
redação: 

 
“Art. 1º. ... 
 
XIII - SECRETARIA DE HABITAÇÃO” 
 
a) Departamento de Desenvolvimento Comunitário 
1. Divisão de Políticas Comunitárias 
2. Divisão de Obras Habitacionais 
 
Art. 17. Ficam criados dois cargos de provimento em 

comissão de livre nomeação e exoneração na estrutura administrativa do Gabinete do 
Prefeito, conforme relacionado abaixo: 



L. 8904/13 PI 13099/13 8 

 
 

Denominação do Cargo 
 

Padrão Órgão de Lotação 
 

Descrição do Cargo 

Chefe de Divisão de Políticas 
Comunitárias 

2
21 

Divisão de Políticas 
Comunitárias 

Chefiar, organizar e 
coordenar a execução 
de planos e programas 
das políticas 
comunitárias atinentes à 
gestão da regulação 
fundiária no Município e 
atividades correlatas à 
função. 

Chefe de Divisão de Obras 
Habitacionais 

2
21 

Divisão de Obras 
Habitacionais 

Dirigir e formular a 
elaboração de políticas, 
diretrizes, planos, 
projetos e programas 
voltados às políticas 
habitacionais no 
Município, bem como 
acompanhar todos os 
projetos ou programas 
desenvolvidos nas 
demais Secretarias que 
demonstrem interface 
com tais 
particularidades. 

 
Art. 18. Fica renomeado o cargo de Assessor de 

Desenvolvimento Comunitário lotado na Secretaria de Habitação para Diretor de 
Departamento de Desenvolvimento Comunitário, mantendo-se o mesmo padrão de 
vencimento e forma de provimento. 

 
Art. 19. Fica excluído da estrutura da Secretaria de 

Habitação o Departamento de Regularização Fundiária. 
 
Art. 20. A estrutura administrativa da Secretaria de 

Regularização Fundiária, de que trata o artigo 1º desta lei, passa a vigorar na Lei nº 
3.939, de 21 de março de 1991, com a seguinte redação:  

 
“Art. 1º. ... 
 
XVIII - SECRETARIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA” 
 
a) Departamento de Regularização Fundiária 
1. Divisão de Projetos 
2. Divisão de Análise de Alvará Especial e Ligações 

Domiciliares 
3. Divisão de Controle de Regularização Fundiária 
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b) Departamento de Projetos Fundiários 
1. Divisão de Projetos Fundiários 
 
Art. 21. Ficam criados seis cargos de provimento em 

comissão de livre nomeação e exoneração na estrutura administrativa da Secretaria de 
Regularização Fundiária, conforme relacionado abaixo: 

 
 

Denominação do Cargo 
 

Padrão Órgão de Lotação 
 

Descrição do Cargo 

Secretário de Regularização 
Fundiária 

S
Subsídio 

Secretaria de 
Regularização 
Fundiária 

Supervisionar e orientar 
todas as atividades da 
Secretaria, apreciar e 
decidir sobre os 
assuntos a ela atinentes, 
encaminhar ao Chefe do 
Poder Executivo os 
estudos, pesquisas, 
planos, programas e 
elencos de atividades, 
propondo-lhe as 
medidas que julgar 
pertinentes, firmar 
convênios ou parcerias 
com entidades 
governamentais e não 
governamentais, 
associações e 
conselhos, vinculados às 
atribuições da 
Secretaria, bem como 
opinar e acompanhar 
todos os programas, 
obras, atividades e 
projetos desenvolvidos 
ou executados pela 
Prefeitura que de 
alguma forma se 
relacionem ou afetem a 
Secretaria. 

Diretor do Departamento de 
Projetos Fundiários 

2
22 

Departamento de 
Projetos Fundiários 

Dirigir, formular a 
elaboração de políticas, 
diretrizes, planos, 
projetos e programas 
voltados a projetos de 
regularização fundiária 
no Município, bem como 
acompanhar todos os 
projetos ou programas 
desenvolvidos nas 
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demais secretarias que 
demonstrem interface 
com tais 
particularidades. 

Chefe de Divisão de Projetos 
Fundiários 

2
21 

Divisão de Projetos 
Fundiários 

Chefiar, organizar e 
coordenar as ações de 
execução de planos e 
projetos atinentes à 
regulação fundiária no 
Município e atividades 
correlatas à função. 

Chefe de Divisão de Análise de 
Alvará Especial e Ligações 
Domiciliares 

2
21 

Divisão de Análise de 
Alvará Especial e 
Ligações Domiciliares 

Chefiar, organizar e 
coordenar a execução 
de planos, programas e 
projetos atinentes à 
análise de alvarás no 
Município e atividades 
correlatas à função. 

 
 

Gestor de Contratos 

 
2

21 

 
Secretaria de 
Regularização 
Fundiária 

Propiciar a 
administração de todos 
os contratos e gerir a 
execução do orçamento 
da Secretaria. 

 
 

Assessor de Imprensa 

 
 
1

19 

 
Secretaria de 
Regularização 
Fundiária 

Assessorar o Secretário, 
Diretores, Chefes de 
Divisão e Assessores 
com a imprensa em 
geral, bem como dar 
publicidade às ações da 
Secretaria. 

 
Art. 22. Os cargos de Diretor de Departamento de 

Regularização Fundiária, Chefe de Divisão de Projetos e Chefe de Divisão de 
Regularização Fundiária da Secretaria de Habitação passam a ser lotados na Secretaria 
de Regularização Fundiária. 

 
Art. 23. A estrutura administrativa da Secretaria de Turismo, 

de que trata o artigo 2º desta lei, passa a vigorar na Lei nº 3.939, de 21 de março de 
1991, com a seguinte redação: 

 
“Art. 1º...” 
 
XIX - SECRETARIA DE TURISMO 
a) Departamento Turismo 
1. Divisão de Planejamento e Avaliação 
2. Divisão de Programas Regionais de Desenvolvimento 
 



L. 8904/13 PI 13099/13 11 

Art. 24. Ficam criados seis cargos de provimento em 
comissão de livre nomeação e exoneração na estrutura administrativa da Secretaria de 
Turismo, conforme relacionado abaixo: 

 
Denominação do Cargo Padrão Órgão de Lotação Descrição do Cargo 

Secretário de Turismo Subsídio Secretaria de Turismo 

Supervisionar e orientar 
todas as atividades da 
Secretaria, apreciar e 
decidir sobre os assuntos 
a ela atinentes, 
encaminhar ao Chefe do 
Poder Executivo os 
estudos, pesquisas, 
planos, programas e 
elencos de atividades, 
propondo-lhe as medidas 
que julgar pertinentes, 
firmar convênios ou 
parcerias com entidades 
governamentais e não 
governamentais, 
associações e conselhos, 
vinculados às atribuições 
da Secretaria, bem como 
opinar e acompanhar 
todos os programas, 
obras, atividades e 
projetos desenvolvidos 
ou executados pela 
Prefeitura que de alguma 
forma se relacionem ao 
turismo. 

Diretor do Departamento de 
Turismo 

2
22 

Departamento de 
Turismo 

Dirigir e coordenar os 
programas, ações e 
projetos de turismo em 
todas as suas fases. 

Gestor de Contratos 
2

21 
Secretaria de Turismo 

Propiciar a administração 
de todos os contratos e 
gerir a execução do 
orçamento da Secretaria. 

Chefe de Divisão de 
Planejamento e Avaliação 

2
21 

Divisão de Avaliação 

Desenvolver, implantar 
planos, programas e 
projetos de planejamento 
e avaliação, propor e 
seguir os processos de 
monitoramento e 
execução de demanda e 
resultados relativos à 
Diretoria. 
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Chefe de Divisão de 
Programas Regionais de 
Desenvolvimento 

 
 
 
 
 
2

21 

Divisão de Programas 
Regionais de 
Desenvolvimento 

Dar suporte e gerenciar o 
acesso aos programas 
de desenvolvimento de 
turismo e negócio, 
empreender e fomentar 
linhas de créditos 
existentes, atuando como 
agente facilitador dos 
empreendimentos, 
ampliando a 
disponibilização dos 
recursos existentes. 

Assessor de Imprensa 
1

19 
Secretaria de Turismo 

Assessorar o Secretário, 
Diretores, Chefes de 
Divisão e Assessores 
com a imprensa em 
geral, bem como dar 
publicidade às ações da 
Secretaria. 

 
Art. 25. A estrutura administrativa da Secretaria de 

Promoção da Cidadania, de que trata o artigo 3º desta lei, passa a vigorar na Lei nº 
3.939, de 21 de março de 1991, com a seguinte redação:  

 
“Art. 1º. ...” 
 
XX - SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA 
 
a) Departamento de Programas de Juventude 
1. Divisão de Programas de Vulnerabilidade e Saúde 
2. Divisão de Programas em Educação Empreendedora 
3. Assessoria de Esporte Cultura e Lazer 
b) Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para 

Mulheres 
c) Departamento de Igualdade Racial 
d) Departamento de Políticas e Direitos do Idoso 
 
Art. 26. Ficam criados quatro cargos de provimento em 

comissão de livre nomeação e exoneração na estrutura administrativa da Secretaria de 
Promoção da Cidadania, conforme relacionado abaixo: 

 
Denominação do Cargo Padrão Órgão de Lotação Descrição do Cargo 

Diretor de Departamento de 
Igualdade Racial 

2
22 

Departamento de 
Igualdade Racial 

Formular, coordenar e 
articular as políticas e 
diretrizes vinculadas à 
promoção da igualdade 
racial em todas as suas 
fases na Secretaria de 
Promoção da Cidadania. 
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Coordenador Especial de 
Políticas Públicas para 
Mulheres 

 

2
22 

Coordenadoria 
Especial de Políticas 
Públicas para 
Mulheres 

Dirigir, formular, 
coordenar e articular as 
políticas para as 
mulheres, bem como 
elaborar e implementar 
campanhas educativas e 
antidiscriminatórias, 
elaborar o planejamento 
de gênero que contribua 
na ação do Governo 
Municipal, com vistas na 
promoção da igualdade 
de direitos em todas as 
suas fases na Secretaria 
de Promoção da 
Cidadania. 

Diretor de Departamento de 
Políticas e Direitos do Idoso 

2
22 

Departamento de 
Políticas e Direitos do 
Idoso 

Formular, coordenar e 
articular as políticas e 
diretrizes vinculadas à 
promoção das políticas e 
direito das pessoas 
idosas em todas as suas 
fases na Secretaria de 
Promoção da Cidadania. 

Gestor de Contratos 
2

21 

Secretaria de 
Promoção da 
Cidadania 

Propiciar a administração 
de todos os contratos e 
gerir a execução do 
orçamento da Secretaria 

 
Art. 27. Ficam mantidos na estrutura administrativa da 

Prefeitura Municipal de São José dos Campos os cargos de provimento em comissão de 
livre nomeação e exoneração não citados nesta lei. 

 
Art. 28. O Poder Executivo no prazo de cento e oitenta dias 

a contar da vigência desta lei deverá reorganizar os órgãos colegiados que integram a 
estrutura administrativa. 

 
Art. 29. As despesas com a presente lei estão estimadas em 

R$ 3.550.000,00 (três milhões e quinhentos e cinquenta mil reais), para o exercício de 
2013 e correrão a conta dos créditos a serem abertos com base nos fundamentos legais 
contidos nos artigos 30 e 31. 

 
Art. 30. Fica aberto um crédito especial no valor de R$ 

1.470.000,00 (um milhão e quatrocentos e setenta mil reais), criando as seguintes 
dotações no orçamento vigente: 
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 SECRETARIA DE REGULARIZAÇÃO 
FUNDIÁRIA 

 

93.10 Secretaria Geral  
93.10-164820038.2122 Programa de Regularização Fundiária  
93.10-339011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 326.000,00    
93.10-339030 Material de Consumo 10.000,00    
93.10-339036 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 20.000,00    
93.10-339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 50.000,00    
93.10-449052 Equipamentos e Material Permanente 20.000,00    

 
 SECRETARIA DE TURISMO  
94.10 Secretaria Geral  
94.10-236950025.2123 Programa de Promoção do Turismo  
94.10-339011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 493.000,00    
94.10-339030 Material de Consumo 10.000,00    
94.10-339036 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 20.000,00    
94.10-339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 50.000,00    
94.10-449052 Equipamentos e Material Permanente 20.000,00    

 
 SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA 

CIDADANIA 
 

92.10 Secretaria Geral  
92.10-082440039.2124 Programa de Promoção da Cidadania  
92.10-339011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 351.000,00    
92.10-339030 Material de Consumo 10.000,00    
92.10-339036 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 20.000,00    
92.10-339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 50.000,00    
92.10-449052 Equipamentos e Material Permanente 20.000,00    

 
Art. 31. Para atender as despesas com pessoal, encargos 

de previdência e benefícios decorrentes da presente lei, fica o Poder Executivo 
autorizado a suplementar por meio de decreto no valor de R$ 2.080.000,00 (dois milhões 
e oitenta mil reais), suplementando as seguintes dotações do orçamento vigente: 

 
 GABINETE DO PREFEITO  
05.10 Secretaria Geral  
05.10-041220002.2004 Manutenção dos Serviços  
05.10-319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 335.000,00 

 
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
20.10 Secretaria Geral  
20.10-041220002.2004 Manutenção dos Serviços  
20.10-319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 228.000,00 
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 SECRETARIA DA FAZENDA  
25.10 Secretaria Geral  
25.10-041220005.2004 Manutenção dos Serviços  
25.10-319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 76.000,00 

 
 SECRETARIA DE OBRAS  
35.10 Secretaria Geral  
35.10-041220002.2004 Manutenção dos Serviços  
35.10-319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 253.000,00 

 
 SECRETARIA DE HABITAÇÃO  
90.10 Secretaria Geral  
90.10-041220002.2004 Manutenção dos Serviços  
90.10-319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 152.000,00 

 
 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO  
80.10 Encargos Gerais  
80.10-021220002.2002 Encargos de Pessoal  
80.10-319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 136.000,00    
80.10-021220002.2015 Benefícios Concedidos  
80.10-339046 Auxílio Alimentação 100.000,00    
80.10-339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 100.000,00   
80.10-092710027.2041 Encargos de Previdência Social  
80.10-319013 Obrigações Patronais 700.000,00    

 
Art. 32. O crédito adicional especial autorizado no artigo 30 

para atender as despesas do artigo 31 desta lei correrá por conta da anulação parcial das 
seguintes dotações do orçamento vigente: 

 
 GABINETE DO PREFEITO  
05.10 Secretaria Geral  
05.10-041220002.2046 Manutenção dos Eventos Oficiais e Turismo  
05.10-339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 300.000,00    

 
 SECRETARIA DE TRANSPORTES  
65.10 Secretaria Geral  
65.10-264510022.1055 Programa de Estruturação Urbana  
65.10-449061 Aquisição de Imóveis 1.200.000,00 
65.10-449035 Serviços de Consultoria 1.050.000,00 

 
 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE  
85.10 Secretaria Geral  
85.10-185410006.1055 Programa de Estruturação Urbana  
85.10-449061 Aquisição de Imóveis 1.000.000,00 

 
Art. 33. Ficam alterados, respectivamente, nos Anexos II, III 

e III-A, relativos às Unidades Executoras Gabinete do Prefeito, Secretaria de 
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Administração, Secretaria da Fazenda, Secretaria de Obras, Secretaria de Habitação, 
Encargos Gerais do Município da Lei nº 8.032, de 28 de dezembro de 2009, com suas 
alterações, o Programa, a Ação e o Indicador, constantes dos Anexos II, III e III-A, 
inclusos, que são partes integrantes desta lei. 

 
Art. 34. Ficam alterados, respectivamente, nos Anexos V, VI 

e VI-A, relativos às Unidades Executoras Gabinete do Prefeito, Secretaria de 
Administração, Secretaria da Fazenda, Secretaria de Obras, Secretaria de Habitação, 
Encargos Gerais do Município da Lei nº 8.771, de 20 de julho de 2012, com suas 
alterações, o Programa, a Ação e o Indicador, constantes dos Anexos V, VI e VI-A, 
inclusos, que são partes integrantes desta lei. 

 
Art. 35. Ficam incluídos, respectivamente, nos Anexos II, III 

e III-A, relativos às Unidades Executoras Secretaria de Regularização Fundiária, 
Secretaria de Turismo e Secretaria de Promoção da Cidadania da Lei nº 8.032, de 28 de 
dezembro de 2009, com suas alterações, o Programa, a Ação e o Indicador, constantes 
dos Anexos II, III e III-A, inclusos, que são partes integrantes desta lei. 

 
Art. 36. Ficam incluídos, respectivamente, nos Anexos V, VI 

e VI-A, relativos às Unidades Executoras Secretaria de Regularização Fundiária, 
Secretaria de Turismo e Secretaria de Promoção da Cidadania da Lei nº 8.771, de 20 de 
julho de 2012, com suas alterações, o Programa, a Ação e o Indicador, constantes dos 
Anexos V, VI e VI-A, inclusos, que são partes integrantes desta lei. 

 
Art. 37. As dotações orçamentárias constantes dos 

Programas, Projetos e Ações destinadas à Secretaria de Juventude, conforme previsto na 
Lei Orçamentária vigente, ficam a partir da publicação desta lei vinculadas à Secretaria 
de Promoção da Cidadania. 

 
Art. 38. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 
 
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, 21 de 

fevereiro de 2013. 
 
 
 
 
 
 

Carlinhos Almeida 
Prefeito Municipal 

 
 
 

Reinaldo Sérgio Pereira 
Consultor Legislativo 
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Paulo Rogério Martins Toledo 
Secretário de Administração 

 
 
 

Miguel Sampaio Júnior 
Secretário de Habitação 

 
 
 

José Walter Raimundo Pontes 
Secretário da Fazenda 

 
 
 

Soraya de Paula Rosário 
Secretária de Obras 

 
 
 

Luís Henrique Homem Alves 
Secretário de Assuntos Jurídicos 

 
 

Registrada na Assessoria Técnico Legislativa da Consultoria 
Legislativa, aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e treze. 

 
 
 

Marisa da Conceição Araujo 
Assessora Técnico Legislativa 

 
 

(Projeto de Lei nº 33/13, de autoria do Poder Executivo) 


