
DEPARTAMENTO DE APOIO LEGISLATIVO - DAL 

SECRETARIA DE APOIO JURÍDICO 

 

Relatório da Gestão 2017/2020 com as características do Departamento de Apoio 

Legislativo, os principais desafios encontrados e superados, além do quantitativo relacionado 

à produção. 

 

Dentre as nossas principais atribuições estão o auxílio às Secretarias e ao Gabinete 

do Prefeito na elaboração dos projetos de lei, vetos, minutas de decretos e certidões, 

coordenar o relacionamento com o Poder Legislativo; formalizar e manter o registro e guarda 

das leis, decretos e o livro de atos administrativos referentes à posse e transmissão do cargo 

de Prefeito. 

 

2017 - Principais acontecimentos: 

 

- logo no início enfrentamos o desafio de melhorar a qualidade dos serviços 

prestados, otimizando recursos e reduzindo a equipe (gestão anterior) de 12 para 5 pessoas, 

sendo composta por 1 servidora cedida pela Urbam, 2 servidores comissionados puros e 2 

estagiários. Com a dedicação de todos e ajustes nos procedimentos internos, reduzimos 

alguns trâmites desnecessários; 

 

- de imediato preparamos 45 vetos aos Projetos de Lei aprovados no final de 2016 

e trabalhamos na reforma administrativa; 

 

- distribuímos às Secretarias orientações acerca dos procedimentos relacionados 

aos Decretos e Projetos de Lei para otimizar os trabalhos. Inclusive realizamos uma palestra 

em abril de 2017 a respeito desse tema e apresentando o Departamento; 

 

- despachamos e arquivamos processos que estavam pendentes para solução; 

 

- buscamos junto à informática melhorias para o sistema de busca de Decretos e 

Leis com a inclusão de campos específicos separando o tipo de norma pesquisada facilitando 

o acesso aos usuários; 

 

- conhecemos a composição da atual Câmara Municipal e demos suporte à 

Secretaria de Governança no relacionamento com os Vereadores; 

 

- participamos da elaboração de relevantes Projetos de Lei, entre os quais a 

regulamentação dos artistas de rua (malabares); ADIn do Zoneamento (LC 428/10); criação de 

cem cargos de Agente Educador; criação do Procon Municipal; Lei da Inovação; Atividade 

Complementar (GCM); reestruturação do IPSM (Instituto), Plano Plurianual - PPA. 



QUANTITATIVO - 2017 

Mensagens: 58 

Vetos: 50 

Análises de Projetos de Lei (Câmara SJC): 496 

Leis Ordinárias e Complementares 

formalizadas: 

165 

Decretos formalizados: 316 

Indicações: 10.017 

Requerimentos: 907 

Certidões: 69 

 

2018 - Principais acontecimentos: 

 

- nesse ano foi realizada a reforma do espaço físico do Departamento, com a 

retirada de mesas e equipamentos ociosos e destinados a outros locais, compartilhando 

recursos. Nessa reforma, instalamos trancas nas portas permitindo que todo o Departamento 

fique fechado ao final do expediente, inclusive por proteção ao arquivo de Leis e Decretos, 

algo que até então não existia e deixava o acesso vulnerável a terceiros; 

 

- o maior desafio foi acompanhar a elaboração e tramitação na Câmara Municipal 

do Plano Diretor de Desenvolvimento integrado, participando de reuniões com a Secretaria 

de Apoio Jurídico, Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade, Secretaria de Governança e 

Vereadores;  

 

- participamos da elaboração de relevantes Projetos de Lei, entre os quais a criação 

do Programa Casa Joseense; a desafetação do prédio da Argon para ir a leilão; Lei de Incentivos 

Fiscais para as Operações Logísticas; atualização da Lei do Transporte Alternativo; Convênio 

com DER para implantação da Via Jaguari; Lei que viabilizou o empréstimo junto ao Banco do 

Brasil para instalação das luzes de LED. 

 

QUANTITATIVO - 2018 

Mensagens: 59 

Vetos: 5 

Análises de Projetos de Lei (Câmara SJC): 501 

Leis Ordinárias e Complementares 

formalizadas: 

228 

Decretos formalizados: 365 

Indicações: 6.952 

Requerimentos: 796 

Certidões: 135 

 



2019 - Principais acontecimentos: 

 

- no início do ano a Câmara Municipal deu posse a novos integrantes da Mesa 

Diretora e com isso tivemos que estabelecer novos contatos e auxiliar na interlocução da 

Secretaria de Governança com o novo Presidente da Mesa. 

 

- participamos da elaboração, com reuniões na Secretaria de Apoio Jurídico, e 

acompanhamos toda a tramitação junto à Câmara Municipal do Projeto de Lei que institui a 

Linha Verde; 

 

- Outros importantes Projetos de Lei que colaboramos foi a Lei do Zoneamento, 

com intensos debates com os Vereadores, além da alteração do Estatuto dos Servidores para 

adequação à Emenda Constitucional n. 103. 

 

QUANTITATIVO - 2019 

Mensagens: 47 

Vetos: 1 

Análises de Projetos de Lei (Câmara SJC): 414 

Leis Ordinárias e Complementares 

formalizadas: 

153 

Decretos formalizados: 364 

Indicações: 7.449 

Requerimentos: 1.156 

Certidões: 167 

 

 

2020 - Principais acontecimentos: 

 

- em 2020 tivemos o grande desafio de enfrentar a pandemia covid-19, que 

demandou grandes esforços na elaboração de Decretos, desde o que declarou emergência na 

cidade até a retomada das atividades presenciais, sempre assessorando a Secretária de Apoio 

Jurídico; 

 

- implementamos uma novidade no site da Prefeitura com os textos compilados 

dos Decretos 2020, cuja intenção é manter e aos poucos estender para os Decretos dos anos 

anteriores; 

 

- entre os Projetos de Lei mais relevantes que participamos estão a concessão do 

transporte público; alteração na Lei da Junta Municipal de Recursos com a criação de uma 

Câmara de Defesa do Consumidor; Lei que regulamenta o EIV - Estudo de Impacto de 



Vizinhança e o PGT - Polo Gerador de Tráfego; Leis que concederam adiantamento aos 

Professores Eventuais, Oficineiros da SASC e transportadores escolares. 

 

QUANTITATIVO - 2020 (até 17/11/2020) 

Mensagens: 39 

Vetos: 2 

Análises de Projetos de Lei (Câmara SJC): 274 

Leis Ordinárias e Complementares 

formalizadas: 

150 

Decretos formalizados: 269 

Indicações: 3.819 

Requerimentos: 382 

Certidões: 147 

 

Esclareço, ainda, que atualmente o Departamento é composto por três servidores 

comissionados e três estagiários. 

 

Encerraremos essa Gestão entregando o Departamento de Apoio Legislativo em 

perfeitas condições de trabalho, com os equipamentos necessários e uma organização enxuta 

para manter o ritmo e qualidade dos serviços prestados. 

 

Além disso, como último serviço a ser prestado na atual Gestão, deixaremos 

preparado o Livro com o Termo de Posse do Prefeito reeleito! 

 

Por fim, ressalto que somente foi possível cumprir com o nosso dever e melhorar 

os pontos necessários em razão do grande incentivo, autonomia e suporte prestados pela Dra. 

Melissa Pulice - Secretária de Apoio Jurídico, que sempre nos ajudou com sua experiência e 

conhecimento. Também não podemos deixar de agradecer o Secretário de Governança, Sr. 

Anderson Farias, que confiou no trabalho deste Departamento junto ao relacionamento com 

os Vereadores. 

 

São José dos Campos, 17 de novembro de 2020. 

 

 

Everton Almeida Figueira 

Diretor - Departamento de Apoio Legislativo 

Secretaria de Apoio Jurídico 


