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BOLETIM 
DO MUNICÍPIO

Leis
Em atendimento a Lei n.º 9452 de 20 de março de 1.997 artigo 1º, que determina a publicação 
de repasses feitos pela União, informamos que recebemos os seguintes créditos:

CONTA CORRENTE DATA VALOR

FUNDEB 13/07/2021 6.268.524,34
(SNA) SIMPLES NACIONAL 13/07/2021 22.905,86
FMS CUSTEIO SUS 13/07/2021 120.122,12
PROT. ESP. MEDIA COMPLEXIDADE 13/07/2021 21.696,40
(SNA) SIMPLES NACIONAL 14/07/2021 125.929,33
(SNA) SIMPLES NACIONAL 15/07/2021 97.684,54
(SNA) SIMPLES NACIONAL 16/07/2021 142.184,51
(SNA) SIMPLES NACIONAL 19/07/2021 169.460,12
COMP. FINAN. REC MINEIRAIS 19/07/2021 5.963,71
FPM 20/07/2021 606.494,70
FUNDEB 20/07/2021 5.478.238,56
(SNA) SIMPLES NACIONAL 20/07/2021 264.197,81
FUNDO ESPECIAL ROYALTIES 20/07/2021 539.588,65
FMS CUSTEIO SUS 20/07/2021 222.938,13

Alexandre Nogueira Anacleto
Chefe de Tesouraria

Decretos
DECRETO N. 18.855, DE 12 DE JULHO DE 2021.
Regulamenta a aplicação da Lei Federal n. 13.709, de 14 de agosto de 2018 – Lei Geral de 
Proteção de Dados Pessoais - LGPD - no âmbito do Município de São José dos Campos e 
dá outras providências.
O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que lhe são 
conferidas pelo inciso IX do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990;
Considerando o que consta no Processo Administrativo n. 48.747/21;
D E C R E T A:
Art. 1º  Fica regulamentada por este Decreto a aplicação da Lei Federal n. 13.709, de 14 
de agosto de 2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD - no âmbito do 
Município de São José dos Campos, abrangendo a administração direta e indireta.
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 2º  Para os fins deste Decreto, considera-se:
I - Controlador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem compete às 
decisões referentes ao tratamento de dados pessoais;
II - Operador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o 
tratamento de dados pessoais em nome do controlador;
III - Encarregado: pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal 
de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de 
Proteção de Dados - ANPD;
IV - Agentes de tratamento: o controlador e o operador;
V - Comissão de Proteção de Dados Pessoais: comissão formada por representantes de 
pastas distintas da Administração Municipal, com o objetivo de atuar de forma consultiva 
quanto a qualquer assunto relacionado à LGPD e demais leis que possam colidir com o 
tema proteção de dados e sobre este Decreto;
VI - Órgãos e Entidades Municipais: todos os Órgãos e Entidades da Administração Direta e 
Indireta do Município abrangidos por este Decreto, seja pela sua aplicabilidade compulsória 
ou facultativa;
VII - Dado pessoal: informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável;
VIII - Dado pessoal sensível: dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção 
religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico 
ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando 
vinculado a uma pessoa natural;
IX - Dado anonimizado: dado relativo a titular que não possa ser identificado, considerando 
a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento;
X - Banco de dados: conjunto estruturado de dados pessoais, estabelecido em um ou em 
vários locais, em suporte eletrônico ou físico;
XI - Titular: pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objetos de 
tratamento;
XII - Tratamento: toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem 
a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, 
distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou 
controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração;

XIII - Anonimização: utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do 
tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação, direta ou 
indireta, a um indivíduo;
XIV - Consentimento: manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda 
com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada;
XV - Plano de Adequação: documento reunindo um conjunto de procedimentos, processos, 
modelos de documentações específicas e medidas que serão realizadas para adequar um 
órgão ou entidade municipal à Lei Geral de Proteção de Dados;
XVI – Política de Proteção de Dados: documentação confeccionada pelo Encarregado que 
contém a descrição dos processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar 
riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais, bem como medidas, salvaguardas e 
mecanismos de mitigação de risco; e
XVII - Autoridade Nacional de Proteção de Dados - ANPD: órgão da Administração Pública 
Federal responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento da Lei Federal n. 
13.709, de 2018, em todo o território nacional.
Art. 3º - A Política de Proteção de Dados Pessoais corresponde à compilação de regras 
de boas práticas e de governança para tratamento de dados pessoais, de observância 
obrigatória pelos órgãos e entidades da Administração Pública, devendo conter, no mínimo:
I - descrição das condições de organização, de funcionamento e dos procedimentos de 
tratamento, abrangendo normas de segurança, padrões técnicos, mecanismos internos de 
supervisão e de mitigação de riscos, plano de resposta a incidentes de segurança, bem 
como obrigações específicas para os agentes envolvidos no tratamento e ações educativas 
aplicáveis;
II - indicação da forma de publicidade das operações de tratamento, preferencialmente em 
espaço específico nos respectivos sítios eletrônicos oficiais, respeitadas as recomendações 
da autoridade nacional;
III - enumeração dos meios de manutenção de dados em formato interoperável e estruturado, 
para seu uso compartilhado e acesso das informações pelo público em geral, nos termos 
das Leis federais n. 12.527, de 2011, e n. 13.709, de 2018.
Art. 4º  Os planos de adequação devem observar, no mínimo, o seguinte:
I - publicidade das informações relativas ao tratamento de dados em veículos de fácil 
acesso, preferencialmente nas páginas dos órgãos e entidades na internet, bem como no 
Portal da Transparência, em seção específica a que se refere o parágrafo único do art. 5º 
deste Decreto;
II - atendimento das exigências que vierem a ser estabelecidas pela Autoridade Nacional 
de Proteção de Dados, nos termos do § 1º do art. 23 e do parágrafo único do art. 27 da Lei 
Federal n. 13.709, de 2018;
III – manutenção de dados em formato interoperável e estruturado para o uso compartilhado 
de dados com vistas à execução de políticas públicas, à prestação de serviços públicos, à 
descentralização da atividade pública e à disseminação e ao acesso das informações pelo 
público em geral.
Art. 5º  O tratamento de dados pessoais pelos órgãos e entidades da Administração Pública 
Municipal deve: 
I - objetivar o exercício de suas competências legais ou o cumprimento das atribuições 
legais do serviço público, para o atendimento de sua finalidade pública e a persecução do 
interesse público;
II - observar o dever de conferir publicidade às hipóteses de sua realização, com o 
fornecimento de informações claras e atualizadas sobre a previsão legal, finalidade, os 
procedimentos e as práticas utilizadas para a sua execução.
Art. 6º  Os órgãos e as entidades da Administração Pública Municipal podem efetuar o uso 
compartilhado de dados pessoais com outros órgãos e entidades públicas para atender a 
finalidades específicas de execução de políticas públicas, no âmbito de suas atribuições 
legais, respeitados os princípios de proteção de dados pessoais elencados no art. 6º da Lei 
Federal n. 13.709, de 2018.
Art. 7º  É vedado aos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal transferir a 
entidades privadas dados pessoais constantes de bases de dados a que tenha acesso, 
exceto:
I - em casos de execução descentralizada de atividade pública que exija a transferência, 
exclusivamente para esse fim específico e determinado, observado o disposto na Lei 
Federal n. 12.527, de 2011;
II - nos casos em que os dados forem acessíveis publicamente, observadas as disposições 
da Lei Federal n. 13.709, de 2018;
III - quando houver previsão legal ou a transferência for respaldada, por meio de cláusula 
específica, em contratos, convênios ou instrumentos congêneres, cuja celebração deverá 
ser informada pelo responsável ao Encarregado para comunicação à Autoridade Nacional 
de Proteção de Dados;
IV - na hipótese de a transferência dos dados objetivar exclusivamente a prevenção de 
fraudes e irregularidades, ou proteger e resguardar a segurança e a integridade do titular 
dos dados, desde que vedado o tratamento para outras finalidades.
Parágrafo único. Em quaisquer das hipóteses previstas neste artigo:
I - a transferência de dados dependerá de autorização específica conferida pelo órgão 
municipal à entidade privada; e
II - as entidades privadas deverão assegurar que não haverá comprometimento do nível de 
proteção dos dados garantido pelo órgão ou entidade municipal.
Art. 8º  Os órgãos e entidades da Administração Pública Municipal podem efetuar a comunicação 
ou o uso compartilhado de dados pessoais à pessoa de direito privado, desde que:
I - o Encarregado informe a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, na forma do 
regulamento federal correspondente;
II - seja obtido o consentimento do titular, salvo:
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a) nas hipóteses de dispensa de consentimento previstas na Lei Federal n. 13.709, de 2018;
b) nos casos de uso compartilhado de dados, em que será dada publicidade nos termos deste 
Decreto;
c) nas hipóteses do artigo anterior deste Decreto.
Parágrafo único.  Sempre que necessário o consentimento, a comunicação dos dados pessoais 
a entidades privadas e o uso compartilhado entre estas e o órgãos e entidades municipais 
poderão ocorrer somente nos termos e para as finalidades indicadas no ato do consentimento.
CAPÍTULO II
DO CONTROLADOR
Art. 9º  As decisões relacionadas ao tratamento de dados pessoais, no âmbito da Administração 
Direta, competem aos Secretários, no exercício de suas atribuições e de acordo com o campo 
funcional a eles pertinentes.
Parágrafo único.  Para os efeitos do “caput” deste artigo, o Secretário age em nome do 
Município.
CAPÍTULO III
DO ENCARREGADO
Art. 10.  Fica designado o Diretor de Proteção de Dados como Encarregado, para fins de 
cumprimento do artigo 41 da Lei Federal n. 13.709, de 2018.
Art. 11.  São atribuições do Encarregado:
I - aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos e adotar 
providências;
II - receber comunicações da Autoridade Nacional e adotar as providências necessárias para 
o seu cumprimento;
III - orientar os funcionários e os contratados da Administração Pública Direta a respeito das 
práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais;
IV - editar diretrizes para a elaboração dos planos de adequação;
V - determinar a órgãos da Prefeitura a realização de estudos técnicos para elaboração das 
diretrizes previstas no inciso IV deste artigo;
VI - submeter à Comissão de Proteção de Dados Pessoais, sempre que julgar necessário, 
matérias atinentes a este Decreto;
VII - decidir sobre as sugestões formuladas pela autoridade nacional a respeito da adoção de 
padrões e de boas práticas para o tratamento de dados pessoais, nos termos do art. 32 da Lei 
Federal n. 13.709, de 2018;
VIII - providenciar a publicação dos relatórios de impacto à proteção de dados pessoais 
previstos pelo art. 32 da Lei Federal n. 13.709, de 2018;
IX - recomendar a elaboração de planos de adequação relativos à proteção de dados pessoais 
ao encarregado das entidades integrantes da Administração Indireta, informando eventual 
ausência à Secretaria responsável pelo controle da entidade, para as providências pertinentes;
X - providenciar, em caso de recebimento de informe da Autoridade Nacional com medidas 
cabíveis para fazer cessar uma afirmada violação à Lei Federal n. 13.709, de 2018, nos termos 
do art. 31 daquela lei, o encaminhamento ao órgão municipal responsável pelo tratamento 
de dados pessoais, fixando prazo para atendimento à solicitação ou apresentação das 
justificativas pertinentes;
XI - avaliar as justificativas apresentadas nos termos do inciso X deste artigo, para o fim de:
a) caso avalie ter havido a violação, determinar a adoção das medidas solicitadas pela 
Autoridade Nacional;
b) caso avalie não ter havido a violação, apresentar as justificativas pertinentes à autoridade 
nacional, segundo o procedimento cabível;
XII - requisitar das Secretarias responsáveis as informações pertinentes, para sua compilação 
em um único relatório, caso solicitada pela Autoridade Nacional a publicação de relatórios de 
impacto à proteção de dados pessoais, nos termos do artigo 32 da Lei Federal n. 13.709, de 
2018;
XIII - elaborar a Política de Proteção de Dados, bem como o Protocolo e o Plano de Adequação; 
e
XIV - executar as demais atribuições estabelecidas em normas complementares.
§1º  Para a devida execução de suas atribuições, o Encarregado terá acesso aos recursos 
orçamentários e estruturais próprios.
§2º  As Secretarias e demais órgãos da Administração Direta deverão atender às solicitações 
feitas pelo Encarregado com fundamento neste Decreto.
§3º  O Encarregado é obrigado a manter total sigilo das informações por si acessadas em 
razão das atribuições dadas por este Decreto, estando sujeito às sanções civis, administrativas 
e criminais correspondentes.
§4º  A identidade e as informações de contato do Encarregado serão ostensivamente 
publicadas pelo Município em meios oficiais e eletrônicos.
CAPÍTULO IV
DA COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
Art. 12.  A Comissão de Proteção de Dados Pessoais é órgão colegiado de caráter consultivo 
e de auxílio direto ao Encarregado, tendo por funções:
I – auxiliar o Encarregado no monitoramento de dados pessoais e de fluxos das respectivas 
operações de tratamento;
II – auxiliar o Encarregado na análise de risco;
III – auxiliar o Encarregado na elaboração e atualização da Política de Proteção de Dados 
Pessoais;
IV – Auxiliar o Encarregado no exame das propostas de adaptação à Política de Proteção de 
Dados Pessoais;
V - analisar outras matérias a si submetidas pelo Encarregado no exercício das atribuições 
estabelecidas por este Decreto.
Parágrafo único.  A forma de provocação da Comissão de Proteção de Dados pelo Encarregado 
será regulada por ato da Secretaria de Governança.
Art. 13.  A Comissão de Proteção de Dados Pessoais é composta por 07 (sete) membros, 
indicados, preferencialmente, pelas seguintes Secretarias:
I - 01 (um) representante da Secretaria de Governança;
II - 01 (um) representante da Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças;
III - 01 (um) representante da Secretaria de Educação e Cidadania;
IV - 01 (um) representante da Secretaria de Saúde;
V - 01 (um) representante da Secretaria de Apoio Social ao Cidadão;
VI - 01 (um) representante da Secretaria de Manutenção da Cidade;
VII - 01 (um) representante da Secretaria de Proteção ao Cidadão;
Parágrafo único.  Os membros da Comissão de Proteção de Dados Pessoais serão indicados 
por ato da Secretaria de Governança, permitida a delegação para a escolha/definição dos 
representantes pela Auditoria Geral.
CAPÍTULO V
DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Art. 14.  No exercício de suas atribuições técnicas descritas na legislação do Município, cabe 
ao Departamento de Tecnologia da Informação:
I - oferecer subsídios técnicos necessários à edição das diretrizes pelo Encarregado para a 
elaboração dos planos de adequação; e

II - orientar, sob a ótica tecnológica, as Secretarias sobre a aplicação dos planos de 
adequação.
Parágrafo único.  A atuação do Departamento referido no “caput” deste artigo ocorrerá 
somente quando houver solicitação expressa e devidamente justificada.
CAPÍTULO VI
DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Art. 15.  No exercício de suas respectivas autonomias, os entes da Administração indireta 
tomarão as providências necessárias à aplicação da Lei Federal n. 13.709, de 2018, 
devendo, por ato próprio:
I - indicar seu agente que exercerá as atribuições de Encarregado, que terá sua identidade 
e informações de contato divulgadas publicamente; e
II - elaborar sua Política de Proteção de Dados Pessoais, bem como de adaptação às 
diretrizes de proteção de dados pessoais.
Art. 16.  Para o caso dos entes da Administração Indireta organizados sob a forma de 
empresa pública ou sociedade de economia mista exercentes de atividade econômica, na 
forma do artigo 173 da Constituição Federal, as diretrizes por si aplicadas serão as mesmas 
conferidas pela Lei Federal n. 13.709, de 14 de agosto de 2018 às pessoas jurídicas de 
direito privado.
CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 17.  Os procedimentos de tratamento de dados e de tomada de decisões relacionados 
à aplicação do presente Decreto seguirão, subsidiariamente, os preceitos da Lei Federal n. 
12.527, de 2011 - Lei de Acesso à Informação.
Art. 18.  No prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de publicação do presente Decreto, 
os entes da Administração Indireta apresentarão, ao Encarregado, seus respectivos planos 
de adequação às diretrizes deste decreto.
Art. 19.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as 
disposições em contrário.
São José dos Campos, 12 de julho de 2021.
Felicio Ramuth
Prefeito
Anderson Farias Ferreira
Secretário de Governança
Odilson Gomes Braz Junior
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças
Jhonis Rodrigues Almeida Santos
Secretário de Educação e Cidadania
Margarete da Silva Correia 
Secretária de Saúde
Antero Alves Baraldo
Secretário de Apoio Social ao Cidadão
Ricardo Minoru Iida
Secretário de Manutenção da Cidade
Bruno Henrique dos Santos
Secretário de Proteção ao Cidadão
Guilherme L. M. Belini
Secretário de Apoio Jurídico
Registrado no Departamento de Apoio Legislativo da Secretaria de Apoio Jurídico, aos 
doze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.
Everton Almeida Figueira
Departamento de Apoio Legislativo

DECRETO N. 18.865, DE 21 DE JULHO DE 2021.
Regulamenta a realização de audiências públicas para tratar do edital de concessão para a 
expansão, exploração e manutenção do Aeroporto Prof. Urbano Ernesto Stumpf.
O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que lhe são 
conferidas pelo inciso IX do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990;
Considerando o Decreto n. 18.479, de 23 de março de 2020, com suas alterações, que 
reconhece a calamidade pública decorrente da pandemia do Coronavírus (COVID-19), nos 
termos do Decreto Estadual n. 64.879, de 20 de março de 2020, e dispõe sobre as medidas 
para o funcionamento dos serviços essenciais públicos e privados;
Considerando a estratégia de retomada consciente apresentada pelo Governo do Estado 
de São Paulo, por meio do Plano São Paulo https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/
planosp e o Decreto Estadual n. 64.994, de 28 de maio de 2020, alterado pelo Decreto 
Estadual n. 65.044, de 3 de julho de 2020;
Considerando os projetos, levantamentos, investigações e estudos técnicos apresentados 
através do edital de Chamamento Público n. 01/SIDE/2021, publicizados e disponibilizados 
para consulta pública em de 15 de julho de 2021 no endereço https://servicos.sjc.sp.gov.br/
consulta_publica_aeroporto;
Considerando a Lei n. 10.262, de 29 de janeiro de 2021, que dispõe sobre a participação 
popular na implantação de projetos de infraestrutura ou de interesse público que integrem 
o Programa de Parcerias de Investimento do Município;
Considerando a necessidade de realização de audiência pública como requisito para tratar 
do edital de concessão do Aeroporto Prof. Urbano Ernesto Stumpf;
Considerando a necessidade de garantir plena e total participação popular;
Considerando o que consta no Processo Administrativo n. 78.788/2021;
D E C R E T A:
Art. 1º  Fica regulamentada por este Decreto a realização de audiências públicas para tratar 
do edital de concessão para a expansão, exploração e manutenção do Aeroporto Prof. 
Urbano Ernesto Stumpf.
§1º  Os documentos dos editais de concessão e anexos estarão disponíveis previamente 
em papel para consulta na sede da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico, 
bem como no Departamento de Recursos Materiais, no Paço Municipal - 1º Andar, nos 
locais em que ocorrerão as audiências públicas e em formato digital no site oficial da 
Prefeitura de São José dos Campos, na aba destinada a Documentos relativos a consulta 
pública do Aeroporto.
§2º  Estarão disponíveis para consulta os estudos técnicos, propostas e demais 
documentações pertinentes ao objeto das audiências públicas nos mesmos locais indicados 
no parágrafo anterior.
Art. 2º  Fica convocada a sociedade civil para as audiências que ocorrerão às 18h00, nos 
seguintes locais e datas:
I - dia 13 de agosto: Região Sul - Centro da Juventude; Rua Aurora Pinto da Cunha, 131, 
Jardim América; 
II - dia 16 de agosto: Região Sudeste - Escola Municipal de Ensino Fundamental Profª Lúcia 
Pereira Rodrigues; Praça 4º Centenário, 401, Jardim Santa Fé; 
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III - dia 17 de agosto: Região Central - Escola Municipal de Ensino Fundamental Profª Maria 
Aparecida dos Santos Ronconi; Rua Ana Gonçalves da Cunha, 400, Jardim Jussara;
IV- dia 18 de agosto: Região Norte - Escola Municipal de Ensino Fundamental Profª Vera Babo 
de Oliveira; Avenida Alto do Rio Doce, 801, Altos de Santana;
V- dia 19 de agosto: Região Oeste - Escola Municipal de Ensino Fundamental Profª Sebastiana 
Cobra; Rua dos Amores-Perfeitos, 95, Jardim das Indústrias;
VI - dia 20 de agosto: Região Leste - Escola Municipal de Ensino Fundamental Profª Sônia 
Maria Pereira; Rua dos Alfaiates, 321, Novo Horizonte.
§1º  Para o acompanhamento das audiências, será garantido o devido distanciamento entre 
os presentes, com disponibilidade de álcool em gel para uso, tapetes sanitizantes na entrada 
dos espaços e medição de temperatura corporal.
§2º  É obrigatório o uso de máscaras para aqueles que desejarem acompanhar a audiência.
§3º  Os espaços onde acontecerão as audiências públicas serão previamente higienizados 
e poderão ser utilizadas salas dos espaços para transmissão simultânea, a depender da 
quantidade de pessoas presentes, de forma a garantir o atendimento às normas sanitárias e 
a ampla participação popular.
Art. 3º  A audiência pública será dividida e realizada em 04 (quatro) etapas, a saber: 
I - primeira etapa: abertura realizada pelo Secretário de Inovação de Desenvolvimento 
Econômico ou seu representante, com duração máxima de 10 (dez) minutos; 
II - segunda etapa: apresentação do edital e da minuta do contrato, bem como os projetos, 
levantamentos, investigações e estudos técnicos apresentados através do estudo derivado 
do edital de Chamamento Público n. 01/SIDE/2021, com duração máxima de 50 (cinquenta) 
minutos; 
III - terceira etapa: manifestação da população, mediante cadastro prévio interessados, com 
duração máxima de 90 (noventa) minutos; 
IV - quarta etapa: encerramento pelo Secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico 
ou seu representante, com duração máxima de 5 (cinco) minutos.
Art. 4º  Todas as falas e manifestações ocorridas durante a audiência pública serão registradas 
e gravadas para futuro acesso, divulgação e controle público.
§1º  Poderão se manifestar de forma oral os munícipes presentes na audiência pública, de 
acordo com o disposto no Artigo 3º, inciso III, que deverão se inscrever nos primeiros 60 
(sessenta) minutos, a contar da abertura da audiência pública.
§2º  Para manifestação dos munícipes será observada a ordem de inscrição, sendo que cada 
um terá direito a uma única manifestação, com duração máxima de 03 (três) minutos. 
§3º  Ficam proibidas quaisquer manifestações verbais, uso de apitos ou outros instrumentos 
acústicos que conturbem as discussões na audiência pública.
§4º  Os interessados poderão apresentar documentos ou sugestões, por escrito, relativos ao 
assunto discutido no ato da audiência pública, ou diretamente na Secretaria de Inovação e 
Desenvolvimento Econômico, bem como no Departamento de Recursos Materiais, no Paço 
Municipal- 1º Andar, pela Central 156 (telefone ou aplicativo), por correio eletrônico ao endereço 
aeroporto.sjc@sjc.sp.gov.br e/ou por meio do site da Prefeitura (www.sjc.sp.gov.br), na página 
do Aeroporto, no prazo de até 3 (três) dias corridos após a realização da última audiência.
§5º  A devolutiva das manifestações ocorrerá em até 07 (sete) dias corridos após a última 
audiência e ficará disponível na íntegra, com perguntas, comentários e respostas, no site 
oficial da Prefeitura, na área destinada a Documentos do Aeroporto.
Art. 5º  De forma a fortalecer o propósito da audiência pública de viabilizar a participação 
popular, os munícipes poderão acompanhar ao vivo todas as audiências públicas através:
I - dos canais oficiais da Prefeitura no "Facebook" (www.facebook.com/PrefeituraSJC) e 
"Youtube" (www.youtube.com/PrefeituraSJCamposOficial); 
II - pelos canais de rádio FM 107.9 e AM 1120.
§1º  Será disponibilizada internet "wifi" gratuita nos locais da audiência pública, cuja 
disponibilidade ficará adstrita ao funcionamento do prédio público e/ou área pública ali 
relacionados.
§2º  Os munícipes que acompanharem as audiências na forma dos incisos do caput deste 
artigo poderão encaminhar contribuições e pedidos de esclarecimentos online, sem prejuízo 
da aplicação do artigo 4º, §4º e §5º.
§3º  Após o término da transmissão online, a audiência ficará disponível nos canais oficiais da 
Prefeitura no "Facebook" e "Youtube", bem como no site oficial da Prefeitura, na área destinada 
a Documentos do Aeroporto, para futuro acesso em qualquer dia e horário, divulgação e 
controle público.
Art. 6º  A audiência pública descrita neste Decreto será divulgada via fixação de cartazes em 
repartições públicas, em ônibus, jornal de grande circulação, rádio, por carros de som que 
transitarão pelos bairros do município, faixas nos bairros, sem prejuízo de outras formas de 
comunicação previstas no § 3º do art. 3º da lei n. 10.262, de 29 de janeiro de 2021.
Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
São José dos Campos, 21 de julho de 2021.
Felicio Ramuth
Prefeito
Alberto Marques Filho
Secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico
Guilherme L. M. Belini
Secretário de Apoio Jurídico
Registrado no Departamento de Apoio Legislativo da Secretaria de Apoio Jurídico, aos vinte e 
um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.
Priscilla Novaes Nogueira
Departamento de Apoio Legislativo

Portarias
Portaria Nº 2060/2021
14 de Julho de 2021
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas 
atribuições, de acordo com o Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, nos termos do artigo 32, inciso 
VII da da Lei Complementar 056/92, resolve:
DECLARAR, a vacância do cargo FONOAUDIÓLOGO, da SECRETARIA DE SAUDE, 
de provimento efetivo em razão do falecimento do seu ocupante, a Sra. MARIA TERESA 
MAZZOCCA DOURADO, matrícula 305030/1, a contar de 10/07/2021.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) quatorze dia(s) do mês Julho do ano de dois mil e 
vinte e um.
Odilson Gomes Braz Junior
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 2061/2021
15 de Julho de 2021
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas 
atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 9º, item 
I, da Lei Complementar 056/92,  resolve:
NOMEAR, a Sra. MAYARA GARCIA GUEDES, para exercer o cargo de PROFESSOR I, vaga 
nº 8347, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento efetivo, criado pela 
lei 454/2011, a contar de 08/07/2021.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) quinze dia(s) do mês Julho do ano de dois mil e 
vinte e um.
Odilson Gomes Braz Junior
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 2062/2021
15 de Julho de 2021
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas 
atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, e de acordo com o artigo 33, da 
Lei Complementar 056/92,  resolve:
EXONERAR, a pedido, a Sra. VALÉRIA RAMALHO CORRÊA, matrícula 493251/1, do cargo de 
PROFESSOR I,  da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento EFETIVO, 
criado pela lei 524/2013, a contar de 21/07/2021.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) quinze dia(s) do mês Julho do ano de dois mil e 
vinte e um.
Odilson Gomes Braz Junior
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 2064/2021
16 de Julho de 2021
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas 
atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, e de acordo com o artigo 33, da 
Lei Complementar 056/92,  resolve:
EXONERAR, a pedido, a Sra. ELIZABETE JACOBS MENDES DE CARVALHO, matrícula 
721556/1, do cargo de ASSISTENTE EM GESTÃO MUNICIPAL,  da SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento EFETIVO, criado pela lei 453/2011 e suas 
alterações, a contar de 13/07/2021.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) dezesseis dia(s) do mês Julho do ano de dois mil 
e vinte e um.
Odilson Gomes Braz Junior
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 2065/2021
16 de Julho de 2021
O Secretário de Governança de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos 
do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 34 inciso I, da Lei Complementar 
056/92,  a vista do que consta no MEMORANDO nº 24/SG/SG/2021,  resolve:
EXONERAR, o Sr. HERON DE MORAES, matrícula 722455/1, do cargo de ASSESSOR 
GOVERNAMENTAL, da SECRETARIA DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO, de provimento COMISSÃO, criado pela lei 10294/2021, a contar de 14/07/2021.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) dezesseis dia(s) do mês Julho do ano de dois mil 
e vinte e um.
Anderson Farias Ferreira
Secretário De Governança
Registrada e publicada na Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças - Departamento 
de Gestão de Pessoas, ao(s) dezesseis dia(s) do mês Julho do ano de dois mil e vinte e um.
Odilson Gomes Braz Junior
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 2066/2021
16 de Julho de 2021
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas 
atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, e de acordo com o artigo 36, 
parágrafo 1º e 2º da Lei Complementar 056/92,  a vista do que consta no MEMORANDO nº 
358/DFPM/2021,  resolve:
DESIGNAR, o Sr. GUILHERME DA SILVA DE ANDRADE PEDRO, matrícula 644187/2, 
ocupante do cargo  de FISCAL DE POSTURA E ESTÉTICA URBANA, de provimento efetivo, 
para cumulativamente responder pelas atribuições do cargo  de SUPERVISOR, padrão 19B, 
da SECRETARIA DE PROTEÇÃO AO CIDADÃO, de provimento em comissão, criado pela lei 
3939/1991 e suas alterações em substituição a Sra. MAYARA GRAZIELE SILVA PEREIRA, 
durante o período de gozo de férias de 13/07/2021 a 22/07/2021.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) dezesseis dia(s) do mês Julho do ano de dois mil 
e vinte e um.
Odilson Gomes Braz Junior
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 2067/2021
16 de Julho de 2021
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas 
atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, e de acordo com o artigo 36, 
parágrafo 1º e 2º da Lei Complementar 056/92,  a vista do que consta no MEMORANDO nº 
40/SMC/AAAV/PC/2021,  resolve:
DESIGNAR, o Sr. MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA, matrícula 413142/1, ocupante do 
cargo  de MOTORISTA/SUPERVISOR C, de provimento efetivo, para cumulativamente 
responder pelas atribuições do cargo  de CHEFE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, da 
SECRETARIA DE URBANISMO E SUSTENTABILIDADE, de provimento em comissão, criado 
pela lei 10294/2021 em substituição ao Sr. FRANCISCO RODRIGUES DE GODOY NETO, 
durante o período de gozo de férias de 12/07/2021 a 31/07/2021.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) dezesseis dia(s) do mês Julho do ano de dois mil 
e vinte e um.
Odilson Gomes Braz Junior
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 2068/2021
16 de Julho de 2021
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de 
suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, a vista do que consta no 
MEMORANDO nº 91/SEC/GAB/2021,  resolve:
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NOMEAR, a Sra. CRISTINA BORGES DE OLIVEIRA QUEIROZ, matrícula 336814/1, 
para exercer a função de confiança de ORIENTADOR DE ENSINO,  da SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, a contar de 01/07/2021, afastando-a das atribuições de 
PROFESSOR I, com as vantagens previstas em leis.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) dezesseis dia(s) do mês Julho do ano de dois mil 
e vinte e um.
Odilson Gomes Braz Junior
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 2069/2021
16 de Julho de 2021
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas 
atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, e de acordo com o artigo 33, da 
Lei Complementar 056/92,  resolve:
EXONERAR, a pedido, o Sr. MILTON CARDOSO JUNIOR, matrícula 638829/1, do cargo de 
GUARDA CIVIL MUNICIPAL 2ª CLASSE,  da SECRETARIA DE PROTEÇÃO AO CIDADÃO, 
de provimento EFETIVO, criado pela lei 359/2008, a contar de 16/07/2021.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) dezesseis dia(s) do mês Julho do ano de dois mil 
e vinte e um.
Odilson Gomes Braz Junior
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 2070/2021
16 de Julho de 2021
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas 
atribuições, de acordo com o Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, nos termos do artigo 32, inciso 
VII da da Lei Complementar 056/92, resolve:
DECLARAR, a vacância do cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, da  SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento efetivo em razão do falecimento de seu ocupante, 
a Sra. DORACI GALVAO DA COSTA, matrícula 313458/1, a contar de 06/07/2021.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) dezesseis dia(s) do mês Julho do ano de dois mil 
e vinte e um.
Odilson Gomes Braz Junior
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 2071/2021
16 de Julho de 2021
O Secretário de Governança de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos 
do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 34 item II, da Lei Complementar 
056/92,  resolve:
EXONERAR, a pedido, a Sra. ROGERIA LUCIO DE OLIVEIRA, matrícula 723451/1, do cargo 
de ASSESSOR GOVERNAMENTAL, SECRETARIA DE GOVERNANÇA, de provimento 
COMISSÃO, criado pela lei 10294/2021, a contar de 19/07/2021.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) dezesseis dia(s) do mês Julho do ano de dois mil 
e vinte e um.
Anderson Farias Ferreira
Secretário De Governança
Registrada e publicada na Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças - Departamento 
de Gestão de Pessoas, ao(s) dezesseis dia(s) do mês Julho do ano de dois mil e vinte e um.
Odilson Gomes Braz Junior
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 2072/2021
16 de Julho de 2021
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas 
atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, e de acordo com o artigo 36, 
parágrafo 1º e 2º da Lei Complementar 056/92,  a vista do que consta no MEMORANDO nº 
06/RURAL/2021,  resolve:
DESIGNAR, a Sra. MARGARETH CRISTINA DE ALMEIDA, matrícula 313490/1, ocupante do 
cargo  de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/SUPERVISOR C, de provimento efetivo, para 
cumulativamente responder pelas atribuições do cargo  de CHEFE DA REGIÃO NORTE, da 
SECRETARIA DE APOIO SOCIAL AO CIDADÃO, de provimento em comissão, criado pela lei 
10294/2021 em substituição ao Sr. VINICIUS DE PINHO CORREA, durante o período de gozo 
de férias de 19/07/2021 a 28/07/2021.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) dezesseis dia(s) do mês Julho do ano de dois mil 
e vinte e um.
Odilson Gomes Braz Junior
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 2073/2021
16 de Julho de 2021
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas 
atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, e de acordo com o artigo 33, da 
Lei Complementar 056/92,  resolve:
EXONERAR, a pedido, a Sra. MARIA SILVIA MARCELINO PISTORESI, matrícula 651639/1, 
do cargo de PROFESSOR II,  da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento 
EFETIVO, criado pela lei 454/2011, a contar de 16/07/2021.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) dezesseis dia(s) do mês Julho do ano de dois mil 
e vinte e um.
Odilson Gomes Braz Junior
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 2074/2021
19 de Julho de 2021
O Secretário de Governança de São José dos Campos, usando de suas atribuições,  nos 
termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 9º, item II, da Lei 
Complementar 056/92,  resolve:
NOMEAR, a Sra. ANA PAULA ALVES DA SILVA, para exercer o cargo de ASSESSOR 
GOVERNAMENTAL, vaga nº 28699, de provimento COMISSÃO, criado pela Lei 10294/2021, 
a contar de 20/07/2021.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) dezenove dia(s) do mês Julho do ano de dois mil 
e vinte e um.
Anderson Farias Ferreira
Secretário De Governança

Registrada e publicada na Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças - Departamento 
de Gestão de Pessoas, ao(s) dezenove dia(s) do mês Julho do ano de dois mil e vinte e um.
Odilson Gomes Braz Junior
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 2075/2021
19 de Julho de 2021
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas 
atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, e de acordo com o artigo 36, 
parágrafo 1º e 2º da Lei Complementar 056/92,  a vista do que consta no MEMORANDO nº 
90/SGAF/DPF/2021,  resolve:
DESIGNAR, o Sr. DANIEL PEDRO FARIA, matrícula 582343/1, ocupante do cargo  de 
ASSISTENTE EM GESTÃO MUNICIPAL/SUPERVISOR B, de provimento efetivo, para 
cumulativamente responder pelas atribuições do cargo  de CHEFE DE TESOURARIA, da 
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS, de provimento em comissão, 
criado pela lei 10294/2021 em substituição ao Sr. ALEXANDRE NOGUEIRA ANACLETO, 
durante o período de gozo de férias de 28/07/2021 a 06/08/2021.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) dezenove dia(s) do mês Julho do ano de dois mil 
e vinte e um.
Odilson Gomes Braz Junior
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 2076/2021
19 de Julho de 2021
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas 
atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, e de acordo com o artigo 78 da 
Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no OFÍCIO nº 44/282ª ZE/2021, resolve:
PRORROGAR, os efeitos da Portaria nº 1966/2020 de 23/12/2020, que colocou à disposição 
do JUÍZO DA 282ª ZONA ELEITORAL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, a 
Sra. IARA PATRICIA CLARO, matrícula 289654/1, ocupante do cargo SECRETÁRIO/A DE 
ESCOLA, de provimento efetivo, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, até 
31/12/2021.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) dezenove dia(s) do mês Julho do ano de dois mil 
e vinte e um.
Odilson Gomes Braz Junior
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 2077/2021
20 de Julho de 2021
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas 
atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, e de acordo com o artigo 33, da 
Lei Complementar 056/92,  resolve:
EXONERAR, a pedido, a Sra. MARY REGINA RODRIGUES SIMOES, matrícula 187150/3, do 
cargo de PROFESSOR I,  da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento 
EFETIVO, criado pela lei 454/2011, a contar de 19/07/2021.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte dia(s) do mês Julho do ano de dois mil e vinte 
e um.
Odilson Gomes Braz Junior
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 2078/2021
20 de Julho de 2021
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas 
atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, e de acordo com o artigo 33, da 
Lei Complementar 056/92,  resolve:
EXONERAR, a pedido, o Sr. BENEDITO SILVA ABREU, matrícula 721599/1, do cargo de 
PROFESSOR II,  da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento EFETIVO, 
criado pela lei 4482/1993, a contar de 16/07/2021.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte dia(s) do mês Julho do ano de dois mil e vinte 
e um.
Odilson Gomes Braz Junior
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 2079/2021
20 de Julho de 2021
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas 
atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, e de acordo com o artigo 36, 
parágrafo 1º e 2º da Lei Complementar 056/92,  a vista do que consta no MEMORANDO nº 
0107/SAJ/PFT/2021,  resolve:
DESIGNAR, a Sra. MIRELLA COIASSO, matrícula 571376/1, ocupante do cargo  de FISCAL 
DE POSTURA E ESTÉTICA URBANA, de provimento efetivo, para cumulativamente 
responder pelas atribuições do cargo  de SUPERVISOR, padrão 19C, da SECRETARIA DE 
GOVERNANÇA, de provimento em comissão, criado pela lei 3939/1991 e suas alterações em 
substituição a Sra. GISLAINE GALDINO DOS SANTOS RODRIGUES, durante o período de 
gozo de férias de 14/07/2021 a 23/07/2021.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte dia(s) do mês Julho do ano de dois mil e vinte 
e um.
Odilson Gomes Braz Junior
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

PROCESSO INTERNO
Processo nº 88488/2020
Processo nº 68721/2020
Leandro Beghini
Matrícula n° 581401/1
Conclusão:
Após conclusão da Comissão Processante, a Senhora Auditora Geral determinou a aplicação 
da pena de advertência disciplinar, nos termos do artigo 107, inciso I, c.c. artigo 108, por 
infringência aos artigos 97, inciso I, e 98, inciso IV, todos da Lei Complementar 056/92, e 
posteriormente arquivamento do processo.
Elena Kimie Tateishi 
Auditora Geral


