
PREFEITURA
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Mensagem n. 31/SAJ/DAL/21
Em 15 de junho de 2021.

A Sua Excelência o Senhor 
Vereador Robertinho da Padaria
Presidente da Câmara Municipal de São José dos Campos

Senhor Presidente,

Encaminho para apreciação a Proposta de Emenda à Lei Orgânica do Município que "Altera o 
art. 240 da Lei Orgânica do Município.".

Entendo ser de sumo interesse para o Município a aprovação da presente Proposta de 
Emenda à Lei Orgânica do Município, razão pela qual submeto seus termos ao juízo dessa Casa Legislativa 
para que, na forma do artigo 62 da Lei Orgânica do Município, possa ser aprovada.

Os motivos que ensejam a aprovação encontram-se devidamente fundamentados nos 
termos que se seguem, fazendo parte integrante da presente mensagem.

Atenciosamente,

:elicio Rõm-i 
Prefeito
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Mensagem n. 31/SAJ/DAL/2021

Proposta de Emenda à Lei Orgânica do Município

Assunto: "Altera o art. 240 da Lei Orgânica do Município."

A presente Proposta de Emenda à Lei Orgânica do Município tem o intuito de modernizar a 
redação do artigo 240 em razão da necessidade de atualização do texto para oportunizar a adoção de novos 
modelos de geração de energia elétrica condizentes com as tecnologias atuais, e o potencial ofertado pelos 
novos marcos legais originados após o ano de 2002 (ultima alteração do mesmo artigo).

Diferentemente da matriz elétrica mundial na qual há uma significativa participação das 
fontes fósseis e, principalmente, do carvão mineral, o Brasil possui mais 80% de sua matriz elétrica 
renovável baseada, sobretudo na hidroeletricidade. Estrategicamente, o sistema elétrico nacional foi 
estruturado em três pilares: geração hidrelétrica com reservatórios, um Sistema Interligado Nacional -SIN - 
de transmissão de energia que permite a complementariedade da geração energética das bacias 
hidrográficas e a complementação por Usinas Termelétricas - UTEs.

Entretanto, o SIN passou por significativas transformações nos últimos anos com a expansão 
das hidrelétricas a fio d'água (sem reservatórios) e expansão de fontes renováveis não despacháveis, como 
a eólica que já responde por cerca de 10% da capacidade de geração elétrica nacional e, mais 
recentemente, a solar, o que resultou em uma maior variabilidade e amplificou os desafios de garantia de 
energia elétrica nos períodos de estiagem e nos horários de picos, quando não há disponibilidade de ventos 
e radiação solar.

Ademais, de acordo com o Instituto de Energia e Meio Ambiente (lEMA - 2018, fonte: 
https://energiaeambiente.org.br/produto/a-termeletricidade-no-novo-contexto-do-setor-eletrico-a- 
importancia-da-avaliacao-de-impactos-ambientais), também as termelétricas passam a compor relevante 
papel no SIN uma vez que sua flexibilidade operacional ajuda a garantir eletricidade para o sistema em 
momentos de instabilidade hídrica, como o que o país vivência atualmente. Em maio de 2021, o Brasil 
registrou a pior afluência hídrica do SIN no histórico de 91 anos. Com isso, já foi necessário acionar as UTEs 
para suprir a demanda energética face do preocupante cenário anunciado de maior recorrência e gravidade 
de "apagões" de oferta de energia por escassez hídrica. Pesa ainda sobre esse cenário que as fontes 
alternativas de geração ainda são mais onerosas, ocasionam aumento significativo dos custos que 
repercutem em uma série de aumentos de custos na produção de bens e na prestação de serviços 
("bandeira vermelha").

Como já amplamente difundido, cenários de mudanças climáticas e de desmatamento da 
Amazônia tendem a agravar as estiagens prolongadas e tornar esses episódios ainda mais frequentes. 
Nesse sentindo, para além da ampliação das fontes de energia renovável como a eólica e solar, é preciso 
investir no processo de descarbonização da matriz energética como um todo, não apenas da matriz elétrica, 
com fontes seguras que possam suprir a demanda energética em instabilidade de oferta hídrica.
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Nessa linha, o Plano Nacional de Energia 2050 aponta caminhos para a transição energética 
das próximas décadas, definindo-a como:

"O processo de transição energética vigente consiste em um processo de transformações em 
direção a uma economia de baixo carbono e menor pegada ambiental. Nesse contexto, há estímulos ao uso 
mais eficiente dos recursos energéticos e à redução da participação de combustíveis mais intensivos em 
emissões de carbono na matriz energética primária mundial em favor de fontes de baixo carbono 
(sobretudo renováveis e o gás natural como combustível de transição), bem como à eletrificação em 
processos de conversão de energia" (EPE/MME, 2020)

Também os marcos regulatórios e as legislações federais e estaduais têm apontado novos 
caminhos em sistemas de gestão, operação e comercialização para incremento da diversificação da matriz 
energética como estratégia de obtenção da segurança energética para o sistema.

A Figura abaixo mostra a evolução dos dispositivos legais nas últimas três décadas, com 
destaque para a Lei Orgânica e sua respectiva emenda.
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Figura 2: Evolução da legislação do setor de energia elétrica e de meio ambiente
(Fonte: Elaboração própria)

Observa-se que, ao contrário do ocorria até 1995, quando setor de energia no Brasil era 
monopólio estatal e a geração de energia dava-se exclusivamente pelo mercado regulado, desde 2004, o 
país experimentou a combinação do mercado regulado, no qual há aquisição de energia por meio de leilões 
e licitações para abastecer o Sistema Interligado Nacional, com o mercado livre, no qual há a possiblidade

Mens. 31/SAJ/DAL/21 PA 59.506/21

Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3200380034003200330031003A005000, Documento assinado digitalmente conforme 

MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



PREFEITURA
SÃOJOSÉ DOS CAMPOS

de aquisição direta de energia por meio de uma parcela dos consumidores, como empresas, industriais, 
órgãos públicos, entre outros.

Além disso, em 2012, houve a regulamentação do mercado de geração distribuída, o que 
permitiu que consumidores gerem energia para consumo próprio e injetem o excedente na rede de 
distribuição. O atual texto da Lei Orgânica do Município não oportuniza a adoção desses novos modelos 
tampouco acomoda, por exemplo, a possibilidade de aproveitamento energético de biogás e a 
comercialização de excedentes por meio do sistema de geração distribuída pela Urbanizadora Municipal 
S.A. - URBAM.

Nesse sentido, conclui-se que as mudanças climáticas já definem um preocupante cenário de 
risco para a matriz energética baseada fortemente na geração hidrelétrica, que a atratividade de 
investimentos para São José dos Campos depende da segurança energética, que o novo modal elétrico de 
mobilidade (a exemplo da Linha Verde, frota carros elétricos GCM, ampliação de pontos de abastecimento 
de veículos elétricos, aumento nas opções de mobilidade individual elétricos, etc) que tem colocado São 
José dos Campos como referência nacional em mobilidade sustentável depende da oferta segura de varias 
fontes de energia, que a base normativa brasileira avançou significativamente nos últimos anos, o que exige 
a modernização da legislação municipal, que a legislação ambiental vigente dispõe de ferramentas a serem 
empregadas no licenciamento ambiental das gerações de energia diversificadas no território, reduzindo os 
potenciais impactos.

Portanto, entendo ser de sumo interesse público para o Município a aprovação desta 
Proposta de Emenda à Lei Orgânica do Município, motivo pelo qual submeto seus termos a juízo dessa 
Colenda Câmara Municipal.

Diante do exposto e por sua relevância, submeto a presente Proposta de Emenda à Lei 
Orgânica do Município ao juízo dessa Casa Legislativa para que, na forma do artigo 62 da Lei Orgânica do 
Município, possa ser aprovada.

celicio Rbmuth 
Prefeito
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PROPOSTA DE EMENDA A LEI ORGANICA DO MUNICÍPIO 
DE 15 DE JUNHO DE 2021

Altera o art. 240 da Lei Orgânica do Município.

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS APROVA A SEGUINTE EMENDA À LEI 
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO:

Art. 15 Fica alterado o art. 240 da Lei Orgânica do Município, que passa a vigorar com a 
seguinte redação:

"Art. 240. É vedada a instalação de usina termelétrica no Município por fontes não- 
renováveis ou fósseis.

§ 19 A vedação prevista no "caput" deste artigo aplica-se às unidades geradoras de energia 
elétrica por processo térmico, isoladas ou em conjunto, com potência instalada superior a 2 MW.

§ 29 Excetua-se do "caput" deste artigo as usinas termelétricas movidas a gás natural, por 
ser tratar combustível de transição energética para uma economia de baixo carbono e de baixo impacto 
local.

§ 39 Excetua-se, ainda, do "caput" deste artigo as unidades geradoras já instaladas, desde 
que devidamente licenciadas.

§ 49 Novas unidades geradoras que venham a se instalar deverão adotar as melhores 
tecnologias e práticas disponíveis para a eficiência energética e hídrica do processo, minimização e 
controle de emissões atmosféricas e efluentes.

§ 59 As unidades geradoras instaladas ou as que venham se instalar deverão garantir a 
execução das medidas compensatórias no município, inclusive a compensação de emissões de gases de 
efeito estufa emitidas devido à sua instalação e durante sua operação.

§ 69 O licenciamento e instalação de equipamentos ou conjunto de equipamentos 
geradores de energia elétrica, no município de São José dos Campos, deverão passar pelo Relatório 
Ambiental Preliminar - RAP, aprovação do Conselho Municipal do Meio Ambiente e, no caso da somatória 
da energia produzida superior a 30 MW, também a audiência pública."

Art. 29 Esta Emenda à Lei Orgânica do Município entra em vigor na data da publicação.
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São José dos Campos, 15 de junho de 2021.

^^oRamuth
Prefeito
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