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Art. 9°-C  Os membros do Conselho de Administração serão escolhidos entre os cidadãos 
de reputação ilibada e de notório conhecimento, deverão possuir formação acadêmica 
compatível com o cargo para o qual foi indicado, não se enquadrar nas hipóteses de 
inelegibilidade prevista no inciso I do artigo 1º da Lei Complementar Federal n. 64, de 18 de 
maio de 1990, com redação dada pela Lei Complementar Federal n. 13, de 4 de junho de 
2010, e ter experiência profissional de, no mínimo: 
I - dez anos, no setor público ou privado, na área de atuação da empresa pública ou da 
sociedade de economia mista ou em área conexa àquela para a qual forem indicados em 
função de direção superior; ou 
II - quatro anos ocupando pelo menos um dos seguintes cargos: 
a) cargo de direção ou de chefia superior em empresa de porte ou objeto social semelhante 
ao da empresa pública ou da sociedade de economia mista, entendendo-se como cargo 
de chefia superior aquele situado nos dois níveis hierárquicos não estatutários mais altos 
da empresa; 
b) cargo em comissão ou função de confiança no Município;
c) cargo de docente ou de pesquisador em áreas de atuação da companhia; ou 
III - quatro anos de experiência como profissional liberal em atividade direta ou indiretamente 
vinculada à área de atuação da companhia. 
Parágrafo único.  Aos membros do Conselho de Administração se aplicam os impedimentos 
previstos nos §§ 2º e 3º do artigo 17 e no artigo 20 da Lei Federal n. 13.303 de 2016. 
Art. 9°-D  Os membros do Conselho de Administração deverão ser avaliados, individual e 
coletivamente, observados os seguintes requisitos mínimos: 
I - exposição dos atos de gestão praticados, quanto à licitude e à eficácia da ação 
administrativa; 
II - contribuição para o resultado do exercício; 
III - consecução dos objetivos estabelecidos no plano de negócios e atendimento à 
estratégia de longo prazo. 
Art. 9°-E  O Conselho de Administração deverá se reunir, no mínimo, uma vez por mês, 
sendo convocado pelo seu Presidente, a quem competirá presidir as reuniões. 
Art. 9°-F  As deliberações do Conselho de Administração serão lavradas em ata e 
registradas em livro próprio, e serão tomadas por maioria de votos, cabendo ao Presidente 
do Conselho, além do seu voto, exercer o de qualidade no caso de empate. 
Art. 9°-G  O Conselho de Administração terá como órgão auxiliar e subordinado o Comitê 
de Auditoria Estatutário, com autonomia operacional, integrado por, no mínimo três e, no 
máximo, cinco membros, em sua maioria independente. 
§1°  São condições mínimas para integrar o Comitê de Auditoria Estatutário: 
I - não ser ou ter sido, nos doze meses anteriores à nomeação para o Comitê:
a) diretor, empregado ou membro do Conselho Fiscal da companhia ou de sua controladora, 
controlada, coligada ou sociedade em controle comum, direta ou indireta; 
b) responsável técnico, diretor, gerente, supervisor ou qualquer outro integrante com função 
de gerência de equipe envolvida nos trabalhos de auditoria na companhia. 
II - não ser cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, até o segundo grau ou por adoção, 
das pessoas referidas no inciso I deste artigo; 
III - não receber qualquer outro tipo de remuneração da companhia ou de sua controladora, 
controlada, coligada ou sociedade em controle comum, direta ou indireta, que não seja 
aquela relativa à função de integrante do Comitê de Auditoria Estatutário; 
IV - não ser ou ter sido ocupante de cargo público efetivo, ainda que licenciado, ou de 
cargo em comissão do Município, nos doze meses anteriores à nomeação para o Comitê 
de Auditoria Estatutário. 
§2°  Ao menos um dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário deve ter reconhecida 
experiência em assuntos de contabilidade societária. 
§3°  O atendimento às previsões deste artigo deve ser comprovado por meio de 
documentação mantida na companhia pelo prazo mínimo de cinco anos, contado a partir 
do último dia de mandato do membro do Comitê de Auditoria Estatutário. 
§4°  O Comitê de Auditoria Estatutário terá dotação orçamentária, anual ou por projeto, 
dentro dos limites aprovados pelo Conselho de Administração, para conduzir ou determinar 
a realização de consultas, avaliações e investigações dentro do escopo de suas atividades, 
inclusive com a contratação e utilização de especialistas externos independentes. 
§5°  O Comitê de Auditoria Estatutário deverá manter meios para receber denúncias, 
inclusive sigilosas, internas e externas em matérias relacionadas ao escopo das atividades 
da companhia. 
Art. 9°-H  O Comitê de Auditoria Estatutário deverá se reunir quando necessário, no mínimo, 
bimestralmente, de modo que as informações contábeis sejam sempre apreciadas antes de 
sua divulgação.
Parágrafo único.  As atas das reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário serão divulgadas, 
exceto as informações que possam colocar em risco o interesse legítimo da companhia, de 
acordo com o Conselho de Administração, sendo que, neste caso, será publicada apenas 
o extrato da ata. 
Art. 9°-I  A Diretoria Executiva será composta por cinco membros, sendo um Diretor 
Presidente, um Diretor Administrativo, um Diretor Financeiro, um Diretor Técnico e um 
Diretor de Operações, eleitos pelo Conselho de Administração, pelo prazo de dois anos, 
sendo permitidas, no máximo, três reconduções consecutivas. 
Art. 9°-J  Os membros da Diretoria Executiva serão eleitos entre os cidadãos de reputação 
ilibada e de notório conhecimento, devendo possuir formação acadêmica compatível com o 
cargo para o qual foi indicado, não se enquadrar nas hipóteses de inelegibilidades prevista 
no inciso I do artigo 1º da Lei Complementar Federal n. 64, de 1990, com redação dada pela 
Lei Complementar Federal n. 135, de 2010 e ter experiência profissional de, no mínimo: 
I - dez anos, no setor público ou privado, na área de atuação da empresa pública ou da 
sociedade de economia mista ou em área conexa àquela para a qual forem indicados em 
função de direção superior; ou 
II - quatro anos ocupando pelo menos um dos seguintes cargos: 
a) cargo de direção ou de chefia superior em empresa de porte ou objeto social semelhante 
ao da empresa pública ou da sociedade de economia mista, entendendo-se como cargo 
de chefia superior aquele situado nos dois níveis hierárquicos não estatutários mais altos 
da empresa; 
b) cargo em comissão ou função de confiança no Município; 
c) cargo de docente ou de pesquisador em áreas de atuação da companhia; ou 
III - quatro anos de experiência como profissional liberal em atividade direta ou indiretamente 
vinculada à área de atuação da companhia. 
§1°  Aos membros da Diretoria Executiva se aplicam os impedimentos previstos nos §§2° e 
3º do artigo 17 da Lei Federal n. 13.303, de 2016. 
§2°  Para a investidura nos cargos da Diretoria Executiva será necessária a assunção de 
compromisso com metas e resultados específicos a serem alcançados, que deverá ser 
aprovado pelo Conselho de Administração, a quem incumbe fiscalizar o seu cumprimento. 
§3°  Os membros da Diretoria Executiva deverão ser avaliados, individual e coletivamente, 
pelo Conselho de Administração, observados os seguintes requisitos mínimos: 

I - exposição dos atos de gestão praticados, quanto à licitude e à eficácia da ação 
administrativa; 
II - contribuição para o resultado do exercício; 
III - consecução dos objetivos estabelecidos no plano de negócios e atendimento à 
estratégia de longo prazo. 
Art. 9°-K  A companhia terá um Conselho Fiscal, que funcionará de modo permanente, 
consoante às atribuições definidas no Estatuto Social, composto de três membros e 
suplentes em igual número, acionistas ou não, eleitos anualmente pela Assembleia Geral, 
pelo prazo de dois anos, permitidas duas reconduções consecutivas. 
§1°  Somente poderão ser eleitos para o Conselho Fiscal pessoas naturais, residentes 
no País, com formação acadêmica compatível com o exercício da função e que tenham 
exercido, no prazo mínimo de três anos, cargo ou direção ou assessoramento na 
Administração Pública ou cargo de Conselheiro Fiscal ou administrador em empresa. 
§2°  Não podem ser eleitos para o Conselho Fiscal membros de órgãos de administração 
e empregados da companhia ou de sociedade controlada ou do mesmo grupo, e o cônjuge 
ou parente até o terceiro grau, de administrador da companhia. 
§3°  O Conselho Fiscal contará com pelo menos um membro indicado pelo Município, que 
deverá ser servidor público com vínculo permanente com a Prefeitura. 
§4°  A função de membro do Conselho Fiscal é indelegável. 
§5°  Os membros efetivos do Conselho Fiscal serão substituídos pelos suplentes, de acordo 
com a ordem de identificação constante nas respectivas atas das Assembleias Gerais que 
o elegerem. 
§6°  Os membros do Conselho Fiscal e seus suplentes exercerão seus cargos até a primeira 
Assembleia Geral ordinária, que se realizará após sua eleição
Art. 9°-L  O Conselho Fiscal deverá se reunir, no mínimo, uma vez a cada três meses, 
devendo suas deliberações ser tomadas por maioria de votos, com registro em ata, lavrada 
em livro próprio. 
Parágrafo único.  O Conselho Fiscal, ou pelo menos um de seus membros, deverão 
comparecer à Assembleia Geral e responder aos pedidos de informações formulados pelos 
acionistas.” 
Art. 5º  Fica alterado o artigo 10 da Lei n. 1.682, de 1973, passando a vigorar com a 
seguinte redação: 
“Art. 10 A  Urbanizadora Municipal S/A – URBAM exercerá suas atividades com pessoal 
próprio, sujeito ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho. 
Parágrafo único.  Fica autorizada a Urbanizadora Municipal S/A – URBAM, mediante 
diretrizes a serem estabelecidas por seu Conselho Administrativo, a promover a participação 
dos empregados nos lucros ou resultados obtidos pela empresa no exercício fiscal anterior, 
de maneira desvinculada da remuneração, até o limite máximo anual de 1/3 sobre o lucro 
líquido, descontada a reserva legal, observando-se o disposto na legislação vigente.” 
Art. 6º  Fica alterado o artigo 13 da Lei n. 1.682, de 1973, passando a vigorar com a 
seguinte redação: 
“Art. 13  A legislação peculiar às sociedades anônimas, tais como as Leis Federais n. 6.404, 
de 1976, e n. 13.303, de 2016, será aplicada como subsidiária desta norma à Urbanizadora 
Municipal S/A - URBAM.” 
Art. 7º  Fica acrescido o artigo 14-A à Lei n. 1.682, de 1973, com a seguinte redação: 
“Art. 14-A  A Urbanizadora Municipal S/A - URBAM deverá adotar práticas de sustentabilidade 
ambiental e de responsabilidade local corporativa, conforme as diretrizes a serem 
estabelecidas em seu Estatuto Social.”
Art. 8º  O Estatuto Social da Urbanizadora Municipal S/A – URBAM deverá ser adaptado 
para atender às alterações promovidas por esta Lei. 
Art. 9º  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
São José dos Campos, 22 de junho de 2018.
Felicio Ramuth
Prefeito
Melissa Pulice da Costa Mendes
Secretária de Apoio Jurídico
Registrada no Departamento de Apoio Legislativo da Secretaria de Apoio Jurídico, aos vinte 
e dois dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito.
Everton Almeida Figueira
Departamento de Apoio Legislativo
(Projeto de Lei n. 244/2018, de autoria do Poder Executivo)

L E I N. 9.756, DE 25 DE JUNHO DE 2018.
Fixa o valor dos vencimentos dos cargos e das funções de confiança da Câmara Municipal 
de São José dos Campos, cria gratificação e dá outras providências.
O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que lhe são 
conferidas pelo inciso VII do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, 
faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1°  Ficam fixados, na forma e casos estabelecidos no Anexo I desta Lei, os valores dos 
vencimentos dos cargos de provimento em comissão de livre nomeação e exoneração, 
das funções de confiança, dos cargos das carreiras de Técnico Legislativo Especializado, 
Analista Legislativo e Assessor Jurídico nele especificados.
Parágrafo único.  Ficam mantidos os valores dos vencimentos dos cargos existentes na 
estrutura da Câmara Municipal não mencionados nesta Lei.
Art. 2º  Serão aplicados aos servidores da Câmara Municipal as revisões gerais dos 
servidores públicos municipais nas mesmas épocas e condições.
Art. 3º  As despesas com a execução desta Lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias previstas no orçamento da Câmara Municipal, suplementadas se 
necessário.
Art. 4º  Esta Lei entra em vigor no dia 1° de julho de 2018, revogadas as disposições em 
contrário, especialmente os §§ 1° e 2° do art. 1° da Resolução n. 20, de 27 de dezembro 
de 1994.
São José dos Campos, 25 de junho de 2018.
Felicio Ramuth
Prefeito
José de Mello Corrêa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças
Melissa Pulice da Costa Mendes
Secretária de Apoio Jurídico
Registrada no Departamento de Apoio Legislativo da Secretaria de Apoio Jurídico, aos vinte 
e cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito.
Everton Almeida Figueira
Departamento de Apoio Legislativo
(Projeto de Lei n. 137/2018, de autoria da Mesa Diretora)


