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L E I N. 10.010, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. 

Dispoe sabre a em1ssao e o usa da carteira de 

ｩ､･ｮｴｩｦｩ｣｡ｾ｡ｯ＠ para pessoa com deficiencia fisica, 

sensorial ou mental, e idosos que utilizam o sistema 

de transporte publico coletivo urbana no municipio 

de Sao Jose dos Campos e da outras providencias. 

0 PREFEITO DE SAO JOSE DOS CAMPOS, no uso das ｡ｴｲｩ｢ｵｩｾｯ･ｳ＠ legais que lhe sao 

conferidas pelo inciso VII do artigo 93 da Lei Organica do Municipio, de 5 de abril de 1990, faz saber que 

a Camara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

Art. 1Q A carteira de ｩ､･ｮｴｩｦｩ｣｡ｾ｡ｯ＠ para pessoa com deficiencia fisica, sensorial ou mental, 

ou idosos, para fins de gratuidade no ｳ･ｲｶｩｾｯ＠ de transporte coletivo publico urbana, sera expedida pela 

Secretaria de Mobilidade Urbana, mediante cadastramento dos interessados. 

Art. 2Q A concessao do beneficia sera avaliada em atendimento pericial por medico 

devidamente credenciado e autorizado pela Secretaria de Mobilidade Urbana. 

Art. 3Q A tentativa ou ｵｴｩｬｩｺ｡ｾ｡ｯ＠ do beneficia de forma indevida ensejara advertencia ou 

suspensao da concessao por tempo determinado, sem prejuizo de outras penalidades previstas em lei. 

Art. 4Q 0 cadastramento de que trata esta Lei sera feito junto ao setor designado pela 

Secretaria de Mobilidade Urbana. 

Art. SQ As carteiras de ｩ､･ｮｴｩｦｩ｣｡ｾ｡ｯ＠ obedecerao aos modelos definidos pela Secretaria de 

Mobilidade Urbana e deverao ser numeradas em ordem sequencia I, iniciando no numero 1 (hum}. 

Paragrafo unico. A respectiva Secretaria devera publicar mensalmente no sitio da 

Prefeitura Municipal o numero de carteiras emitidas, destinadas as pessoas com deficiencia fisica, 

sensorial ou mental, idosos e acompanhantes. 

Art. GQ A ､ｯ｣ｵｭ･ｮｴ｡ｾ｡ｯ＠ necessaria, os prazos, as ､･ｦｩｮｩｾｯ･ｳ＠ e os procedimentos para 

cadastramento, emissoes, ｲ･ｮｯｶ｡ｾｯ･ｳＬ＠ reemissoes de credencial, ｣ｯｮ､ｩｾｯ･ｳ＠ de suspensao ou perda do 

beneficia previsto nesta Lei serao definidos par ato do Executivo. 

Art. 7Q A emissao da primeira via da referida carteira de ｩ､･ｮｴｩｦｩ｣｡ｾ｡ｯ＠ sera feita sem 

qualquer onus para 0 interessado. 

Art. 8Q 0 cadastramento dos beneficiaries de gratuidade, bern como de seus 

acompanhantes, sera feito pela Secreta ria de Mobilidade Urbana ou a quem esta o designe. 
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Art. 9Q Ficam revogadas a Lei n. 4.572, de 23 de maio de 1994, Lei n. 5.027, de 18 de 

man;o de 1997, e lei n. 9.111, de 14 de abril de 2014. 

contra rio. 

Art. 10. Esta l ei entra em vigor na data de sua publica<;ao, revogadas as disposi<;oes em 

Sao Jose dos Campos, 30 de setembro de 2019. 

imaraes Junior 

Secreta rio de Mobili ade Urbana 

Secreta ria de Apoio Juridico 

Registrada no Departamento de Apoio legislative da Secretaria de Apoio Juridico, aos 

trinta dias do mes de setembro do ano de dois mil e dezenove. 

Eve meida Figueira 

Departame?lo de Apoio legislative 

(Projeto de l ei n. 278/2019, de autoria do Poder Executivo) 
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