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EMENDA A LEI ORGANICA N° 60/2002 

De 21 de fevereiro de 2002
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Altera a redação do art. 240 da Lei Orgânica do 

Município, de 05 de abril de 1990.

A MESA DIRETORA DA CAMARA MLNICIPAL DE SÃO JOSE DOS 
CAMPOS PROMULGA A SEGUINTE EMENDA À LEI ORGÂNICA:

Art. Io . O art. 240, da Lei Orgânica do Municipio, passa a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 240. E vedada a instalação de usina termelétrica no Municipio, 
ressalvado o disposto no § 2o deste artigo.

§ 1° . Para efeitos deste artigo, entende-se como usina termelétrica o 
estabelecimento industrial e comercial de grande porte destinado à produção de energia 
elétrica, por processo térmico, para posterior comercialização, utilizando a rede pública de 
energia elétrica, para sua distribuição.

§ 2o . Os equipamentos ou conjunto de equipamentos geradores de energia 

elétrica, que isolada ou conjuntamente produzam até 10 MW de potência, destinados para 

consumo próprio e desde que movidos a gás natural, poderão ser licenciados e instalados no 

Município, atendidas as normas federais e estaduais, inclusive as resoluções das agências 

reguladoras pertinentes.

§ 3o . A empresa autorizada a instalar equipamento ou conjunto de 

equipamentos geradores de energia elétrica deverá apresentar e e.xecutar projeto de 

compensação ambiental, no Município, cujo valor anual será igual ou superior a 1% do valor 

investido na geração de energia elétrica.

§ 4o . 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 (COMAM) e, no caso da somatória da energia produzida superior a 30 MW, 
também a audiência pública.

§ 5° . Empresas poderão constituir consórcio para instalação de equipamentos 

ou conjuntos de equipamentos geradores de energia elétrica, observadas as disposições deste 

artigo e demais exigências legais.
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§ 6° . Por consumo próprio entende-se a utilização individual ou 

compartilhada da energia elétrica produzida pelo proprietário ou proprietários dos 

equipamentos ou conjunto de equipamentos geradores

§ 7o . Até que lei complementar regulamente a somatória da capacidade 

produtiva dos equipamentos ou conjuntos de equipamentos de que trata o parágrafo anterior, 
instalados no município, esta não poderá exceder lOOMW, não podendo a distância entre eles 

ser inferior a 1 Km, nem o usuário ser proprietário de rrlais de uma unidade geradora.

Art. 2o . Esta emenda à Lei Orgânica entrará em vigor na data da sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

Plenário "Mário Scholz", 21 de fevereiro de 2002.
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2o Vice-Presidente
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2o Secretário

Registrada e publicada na Secretaria da Câmara Municipal de São José dos
Campos no dia vinte e um de fevereiro de dõismiil e dois.

JOSÉ CARLOS^E OLIVEIRA
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Projeto de Emenda à Lei Orgânica Municipal n° 10/2001 

Autoria: Poder Executivo.
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