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EMENDA À LEI ORGÂNICA Nº 84, DE 16 DE ABRIL DE 2020 
 
Altera a Lei Orgânica do Município. 
 

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas pelo § 2º do art. 62 da Lei Orgânica do Município, 
de 5 de abril de 1990, promulga a seguinte Emenda à Lei Orgânica: 

Art. 1º  Fica alterado o § 1º do art. 133 da Lei Orgânica do Município, que passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 133.  ...................................................................................................................... 

§ 1º  A delegação da prestação de serviços públicos a terceiros ocorrerá mediante 
concessão ou permissão, precedidas de procedimento licitatório regular, sem prejuízo da 
sua delegação por meio de outras formas devidamente autorizadas em lei específica.”. 

Art. 2º  Fica alterado o art. 141 da Lei Orgânica do Município, que passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

“Art. 141.  O serviço de transporte público coletivo, de caráter essencial, poderá ser 
delegado a terceiros, por meio de concessão ou permissão, e deverá observar as seguintes 
condições: 

I - a prestação de serviço adequado a todos os usuários, aferido segundo metas de 
qualidade e desempenho a partir de critérios que deverão constar do respectivo edital de 
licitação e do contrato de concessão, cuja execução deverá dispender especial atenção às 
necessidades de pessoas com deficiência, gestantes, idosos e crianças;  

II - a previsão dos investimentos necessários à boa execução do objeto contratual, e 
da forma de amortização das obras e dos bens reversíveis previstos, segundo regras 
estabelecidas no edital de licitação e no contrato de concessão; 

III - o acesso de forma gratuita para os usuários com mais de sessenta anos de idade 
e, para os estudantes, a garantia de acesso mediante pagamento da metade da tarifa pública 
cobrada do público em geral; 

IV - o estímulo à utilização de créditos eletrônicos pelos usuários como medida para 
fomentar a fluidez do embarque de passageiros e a rapidez do trajeto, na execução do 
contrato de concessão;  

V - a realização de auditoria periódica do serviço prestado e de seus aspectos 
operacionais, administrativos e tarifários, conforme estabelecido no respectivo edital de 
licitação e no contrato de concessão, devendo seu relatório ser apresentado ao conselho 
municipal competente e disponibilizado para acesso público no sítio eletrônico da Prefeitura;  

VI - a exigência contratual de que o uso, pelas concessionárias ou permissionárias, 
de bens e insumos tais como garagem, pessoal, ônibus, estoques, equipamentos e outros, 
para fins alheios ao objetivo do serviço, não interfiram na execução dos serviços concedidos, 
segundo os critérios de desempenho e qualidade fixados no respectivo instrumento de 
delegação;  
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VII - a expressa previsão das causas de intervenção e encampação do serviço pelo 
Município, da anulação e rescisão do contrato, bem como dos efeitos desses eventos, 
segundo a legislação aplicável;  

VIII - o levantamento de diagnóstico do serviço de transporte coletivo previamente 
à divulgação de instrumento convocatório, de forma a possibilitar a formulação de estudo de 
viabilidade econômico-financeira da prestação dos serviços sob a diretrizes da modicidade 
da sua tarifa pública, bem como da qualidade, adequação e atualidade dos serviços; 

IX - a participação dos usuários na efetivação da política municipal de transportes 
públicos, por meio da oitiva do Conselho Municipal de Mobilidade Urbana – COMOB, em 
caráter consultivo, bem como no planejamento e gestão dos serviços, na forma prevista na 
Lei, no edital de licitação e no respectivo contrato, devendo ficar assegurada a realização de 
audiências ou consultas públicas, bem como a oitiva daquele Conselho, previamente à 
divulgação do edital de licitação dos serviços, que estabelecerá os critérios aplicáveis à 
política tarifária, à qualidade dos serviços, à definição de itinerários, bem como à frequência 
dos serviços; 

X - a gratuidade, qualquer que seja o motivo do deslocamento, a toda pessoa com 
deficiência física, mental ou sensorial, devidamente comprovada por laudo médico, que 
poderá ser complementado com laudo psicológico ou psicopedagógico, extensível a um 
acompanhante, desde que atestada a sua necessidade para a locomoção do acompanhado.” 

Art. 3º  Fica alterado o art. 147 da Lei Orgânica do Município, que passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

“Art. 147.  As concessionárias do serviço de transporte público coletivo deverão 
manter sua frota de veículos atualizada, com observância dos critérios de idade média 
máxima e idade máxima de frota estabelecidos previamente no edital de licitação e no 
contrato de concessão, em conformidade com o estudo de viabilidade econômico-financeira 
elaborado, e com a taxa de depreciação prevista, retirando de circulação os veículos cuja 
idade máxima estiver vencida.” 

Art. 4º  Esta Emenda à Lei Orgânica entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Plenário “Mário Scholz”, 16 de abril de 2020. 

 

 

 

  Ver. Robertinho da Padaria   
  Presidente   
     
     

Ver. José Dimas    Ver. Dr. Elton 
Primeiro-Vice-Presidente    Segundo-Vice-Presidente 
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Ver. Marcão da Academia 
Primeiro-Secretário 

 
 
 
 

Verª. Juliana Fraga 
Segunda-Secretária  

   
 

Registrada e publicada na Secretaria da Câmara Municipal de São José dos 
Campos, aos dezesseis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte. 
 
 
 
 

Michael Robert Boccatto e Silva 
Secretário-Geral 
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