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LEI COMPLEMENTAR N. 629, DE 13 DE MAR<;O DE 2020. 

PUBLICADO(A) NO JORNAL 

~~-;w.~f.~ef.~.~~~ 

Disp6e sobre as normas gerais do servi~o de· 
transporte publico coletivo no municipio de Sao 
Jose dos Campos, autoriza sua delega~ao por 
concessao ou permissao e da outras providencias. 

0 PREFEITO DE SAO JOSE DOS CAMPOS, no uso das atribui~6es 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 Complementar: 

CAPfTULO I 

DA CONCESSAO DO SERVI<;O DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO 

Art. lQ Fica o Municipio autorizado a conceder os servi~os de transporte publico 
coletivo, por meio de concessao ou permissao, pelo prazo de ate doze anos. 

§ lQ E vedado o monop61io na concessao do servi~o de transporte coletivo, nos termos 
do art. 143 da Lei Organica do Municipio. 

§ 2Q 0 Municipio publicara, previamente ao edital de licita~ao, ato justificando a 
conveniencia da outorga de concessao ou permissao, caracterizando seu objeto, area e prazo. 

Art. 2Q 0 servi~o de transporte publico coletivo do Municipio inclui opera!;ao tecnica, 
gestao financeira e estabelecimento de meios de pagamento. 

§ lQ A opera~ao tecnica do sistema de transporte publico coletivo do Municipio consiste 
na oferta de servi~os de transporte, conforme estabelecidos em regulamento, bem como no edital de 
licita~ao e em contrato. 

§ 2Q A gestao financeira do sistema de transporte publico coletivo do Municipio consiste 
no servi!;O de compensa~ao e liquida~ao de valores entre os usuarios, as institui~6es de pagamento, os 
operadores de transporte e eventuais operadores privados de sistemas de micromobilidade que 
venham a aderir ao sistema de pagamentos do sistema de transporte publico coletivo do Municipio, 
conforme estabelecido em regulamento, bem como no edital de licita!;ao e em contrato. 

§ 32 0 estabelecimento de meios de pagamento consiste no servi!;O disponibilizado para 
aquisi!;aO de produtos tarifarios pelos usuarios do sistema de transporte publico coletivo do Municipio, 
conforme estabelecido em regulamento, bem como no edital de licita~ao e em contrato. 
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Art. 32 Fica o Municipio autorizado a delegar, pelo prazo previsto no art. 12 desta Lei 
Complementar: 

I - a gestae financeira prevista no artigo anterior do sistema de transporte publico 
coletivo, observados os termos desta Lei Complementar, de seu regulamento e do respective edital de 
licita~ao e do contrato de concessao; 

II - a concessao ou permissao do estabelecimento de meios de pagamento previsto no 
artigo anterior, observados os termos desta Lei Complementar, de seu regulamento e do respective 
edital de licita~ao e do contrato. 

CAPfTULO II 

DA OBRIGAc;.Ao DE MANUTENc;.Ao DO SERVIc;O ADEQUADO 

Art. 42 A concessao e permissao dos servi~os do sistema de transporte publico coletivo 
do Municipio pressupoem a presta~ao de servi~o adequado ao plene atendimento dos usuaries, 
observados os termos desta Lei Complementar, de seu regulamento e do respective edital de licita~ao e 
do contrato. 

§ 12 Servi~o adequado e o que satisfaz as condi~oes de regularidade, continuidade, 
eficiencia, seguran~a, atualidade, generalidade, cortesia na sua presta~ao e modicidade das tarifas. 

§ 22 A atualidade compreende a modernidade das tecnicas de equipamento e 
instala~oes e a sua conserva~ao, bem como a melhoria e expansao do servi~o, atendidos, ainda, os 
seguintes requisites: 

1 - a totalidade da freta de onibus para opera~ao no Municipio devera estar adaptada 
para atender adequadamente pessoas com deficiencia e idosos, quando da implanta~ao do sistema; 

II - obrigatoriedade de os concessionarios do servi~o de transporte coletivo urbane 
instalarem um sistema de vigilancia monitorada nos vefculos de transporte coletivo; 

Ill - toda a freta do sistema de transportes convencional devera ser monitorada por 
intermedio de fiscaliza~ao eletronica (GPS ou similar), devendo a especifica~ao tecnica desses 
equipamentos e a da central de monitoramento estar prevista no projeto basico do edital de licita~ao. 

§ 32 Nao se caracteriza como descontinuidade do servi~o a sua interrup~ao em situa~ao 
de emergencia ou ap6s aviso previo, quando: 

I - motivada por razoes de ordem tecnica ou de seguran~a das instala~oes; e 

II- por inadimplemento do usuario, considerado o interesse da coletividade. 
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CAPITULO Ill 

DOS DIREITOS E OBRIGA<;OES DOS USUARIOS 

Art. SQ Sem prejufzo do disposto na legisla~ao pertinente, sao direitos dos usuaries do 
servi~o de transporte publico coletivo: 

I - receber servi~o adequado, adaptado quando for o case, a pessoa com deficiencia e ao 
idose; 

II - receber do Municipio e da concessionaria informa~oes para a defesa de interesses 
individuais ou coletivos; 

Ill - obter e utilizar o servi~o, com liberdade de escolha entre varies prestadores de 
servi~os, quando foro case, observadas as normas fixadas pelo Municipio; 

IV - levar ao conhecimento do Municipio e da concessionaria ou permissionario as 
irregularidades de que tenham conhecimento, referentes ao servi~o prestado; 

V - comunicar as autoridades competentes os atos ilfcitos praticados pela concessionaria 
ou permissionaria na presta~ao do servi~o; 

VI - contribuir para a permanencia das boas condi~oes dos bens e equipamentos publicos 
atraves dos quais lhes sao prestados os servi~os; 

VII - ter garantida a prote~ao aos seus dados pessoais, conforme disponham a lei e seu 
regulamento; 

VIII - acompanhar, por meio do conselho municipal competente, as auditorias anuais 
realizadas durante o perfodo de execu~ao do contrato de concessao, que emitira seu relat6rio de 
atividades com a aval ia~ao dos servi~os de auditoria; 

IX - ter garantida a participa~ao na gestae, especialmente quanto a fixa~ao de tarifas, 
itineraries, frequencia, qualidade do servi~o e polftica municipal de transportes publicos, por meio do 
conselho municipal competente. 

Paragrafo unico. A participa~ao dos usuaries a que se refere o incise IX deste artigo se 
dara por meio da realiza~ao de audiencia publica e oitiva do conselho municipal competente, 
previamente a divulga~ao do respective edital de licitac;ao e da minuta contratual. 

CAPITULO IV 

DA POUTICA TARIFARIA 
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Art. 6Q A politica tarifaria do servi~o de transporte publico coletivo e orientada pelas 
seguintes diretrizes: 

I - promo~ao da equidade no acesso aos servi~os; 

II - melhoria da eficiencia e da eficacia na presta~ao dos servi~os; 

Ill - ser instrumento da polftica de ocupa~ao equil ibrada da cidade, de acordo com o 
plano diretor municipal, regional e metropolitano; 

IV - contribui~ao dos beneficiaries diretos e indiretos para custe io da opera~ao dos 
servi~os; 

V - simplicidade na compreensao, transparencia da estrutura tarifaria para o usuario e 
publicidade do processo de revisao; 

VI - modicidade da tarifa para o usuario; 

VII - integra~ao ffsica, tarifaria e operacional dos diferentes modes e das redes de 
transporte publico e privado nas cidades; 

VIII - articula~ao interinstitucional dos 6rgaos gestores dos entes federativos por meio de 
cons6rcios publicos; 

IX - estabelecimento e publicidade de parametres de qualidade e quantidade na 
presta~ao dos servi~os de transporte publico coletivo; 

X- incentive a utiliza~ao de creditos eletronicos tarifarios. 

Paragrafo unico. 0 sistema de transporte coletivo convencional a ser implantado devera 
ser integrado tarifariamente, conforme estabelecido em decreto. 

Art. 7Q 0 regime economico e financeiro da concessao e da permissao dos servi~os do 
sistema de transporte publico coletivo do Municipio sera estabelecido nos respectivos editais de 
licita~ao e contratos. 

§ lQ Os contratos deverao prever mecanismos de revisao ordinaria e extraordinaria de 
tarifas, a fim de manter-se as garantias do equilfbrio economico-financeiro do contrato e da modicidade 
tarifaria. 

§ 2Q As tarifas poderao ser diferenciadas em fun~ao das caracterfsticas ttknicas, da 
integra~ao total do sistema de transporte e dos custos espedficos provenientes do atend+P·ment os 
distintos segmentos dos usuaries. 
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§ 3Q Ressalvados os impastos sobre a renda, a cnac;ao, alterac;ao ou extinc;ao de 
quaisquer tributes ou encargos legais, ap6s ·a apresentac;ao da proposta, quando comprovado seu 
impacto, implicara a revisao da tarifa, para mais ou para menos, conforme o case. 

Art. 8Q 0 servic;o de transporte coletivo podera distinguir a tarifa de remunerac;ao da 
prestac;ao do servic;o e a tarifa publica a ser cobrada do usuario, em sua modelagem economico
financeira apresentada em audiencia publica, hip6tese em que se lhes aplicarao as seguintes regras: 

§ lQ A tarifa de remunerac;ao da prestac;ao dos servic;os do sistema de transporte publico 
coletivo do Municipio devera ser constitufda pelo prec;o publico cobrado do usuario pelos servic;os, 
somado a receita oriunda de outras fontes de custeio, de forma a cobrir os reais custos do servic;o 
prestado ao usuario por operador publico ou privado, alem da remunerac;ao do prestador. 

§ 2Q 0 prec;o publico cobrado do usuario pelo uso do transporte publico coletivo devera 
denominar-se tarifa publica, sendo institufda por ato espedfico do poder publico outorgante. 

§ 3Q A existencia de diferenc;a a menor entre o valor monetario da tarifa de 
remunerac;ao da prestac;ao do servic;o de transporte publ ico de passageiros e a tarifa publica cobrada 
do usuario denomina-se deficit ou subsfdio tarifario. 

§ 4Q A existencia de diferenc;a a maior entre o valor monetario da tarifa de remunerac;ao 
da prestac;ao do servic;o de transporte publico de passageiros e a tarifa publica cobrada do usuario 
denomina-se supenivit tarifario. 

§ SQ Caso o poder publico opte pela adoc;ao de subsfdio tarifario, o deficit originado 
devera ser coberto por receitas extratarifarias, receitas alternativas, complementares, acess6rias, ou de 
projetos associados, subsfdios cruzados intrassetoriais e intersetoriais provenientes de outras 
categorias de beneficiaries dos servic;os de transporte, dentre outras fontes, institu fdos pelo poder 
publico delegante. 

§ GQ Na ocorrencia de superavit tarifario proveniente de receita adicional originada em 
determinados servic;os delegados, a receita devera ser revertida para o proprio Sistema de Mobilidade 
Urbana. 

Art. 9Q Cabe ao Municipio regulamentar a operac;ao da receita adicional proveniente do 
sistema em caso do superavit tarifario, bem como de quaisquer outras fontes de receita determinadas 
em regulamento, para direcionar recursos ao sistema de t ransporte coletivo. 

§ lQ Os reajustes das tarifas de remunerac;ao da prestac;ao do servic;o observarao a 
periodicidade mfnima e os criterios estabelecidos no edital e no contrato e incluirao a transferencia de 
parcela dos ganhos de eficiencia e produtividade dos concessionarios aos usuaries. 

§ 2Q As revisoes ordinarias das tarifas de remunerac;ao terao periodicidade 
estabelecida no regulamento, no edital e no contrato e deverao: 
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I - incorporar parcela das receitas alternativas em favor da modicidade da tarifa ao 

II - incorporar indice de transferencia de parcela dos ganhos de eficiencia e produtividade 
das empresas aos usuarios; e 

Ill - aferir o equilfbrio econ6mico e financeiro do contrato, conforme parametro ou 
indicador nele definido. 

§ 32 0 operador do servi!;O, por sua conta e risco e sob anuencia do poder publico, 
podera realizar descontos nas tarifas ao usuario, inclusive de carater sazonal, sem que isso possa gerar 
qualquer direito a solicita~ao de revisao da tarifa de remunera~ao. 

§ 42 Em havendo altera!;aO unilateral do contrato que afete o seu inicial equilibria 
econ6mico-financeiro, o poder concedente devera restabelece-lo, produzindo seus efeitos para mais ou 
para menos do valor inicialmente fixado. 

§ SQ Sempre que forem atendidas as condi!;6es do contrato, considerar-se-a mantido seu 
equilibria econ6mico-financeiro. 

Art. 10. No atendimento as peculiaridades das delega~oes de servi~o autorizadas por 
esta Lei Complementar, fica facultado ao Municipio prever em favor da contratada, no edital de 
licita~ao e no contrato, a possibilidade de outras fontes de receita alternativa, complementar, acess6ria 
ou de projetos associados, com ou sem exclusividade, com vistas a favorecer a modicidade das tarifas. 

Paragrafo unico. As fontes de receitas previstas no "caput" deste artigo serao 
obrigatoriamente consideradas para a aferi~ao do equilfbrio econ6mico-financeiro do contrato e da 
modicidade tarifaria . 

CAPITULO V 

DA LICITA(,AO 

Art. 11. A licita~ao para a outorga dos servi~os do sistema de t ransporte publico coletivo 
do Municipio por concessao ou permissao devera observar as seguintes diretrizes: 

I - fixa~ao de metas de qual idade e desempenho a serem atingidas e seus instrumentos 
de controle e avalia~ao; 

II - defini~ao dos incentives e das penalidades aplicaveis vinculadas a consecu~ao ou nao 
das metas; 

Ill- aloca~ao dos riscos econ6micos e financeiros entre os contratados eo Municipio; 
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IV - estabelecimento das condic;oes e meios para a prestac;ao de informac;oes 
operacionais, contabeis e financeiras ao Municipio; 

V - identificac;ao de eventuais fontes de receitas alternativas, complementares, 
acess6rias ou de projetos associados, bern como da parcela destinada a modicidade tarifaria; 

VI - os princfpios da legalidade, moralidade, publicidade, igualdade, do julgamento por 
criterios objetivos e da vinculac;ao ao instrumento convocat6rio, bem como ao disposto na legislac;ao 
pertinente. 

§ lQ E vedada a subconcessao. 

§ 2Q E facultado ao Municipio permitir a participac;ao de cons6rcio de empresas na 
licitac;ao, observados os termos e condic;oes previstos no respective edital. 

Art. 12. 0 edital de licitac;ao a ser elaborado pelo Municipio devera conter, 
especial mente: 

I - o objeto, metas e prazo da concessao; 

II- a descric;ao das condic;oes necessarias a prestac;ao adequada do servic;o; 

Ill - os prazos para recebimento das propostas, julgamento da licitac;ao e assinatura do 
contrato; 

IV- prazo, local e horario em que serao fornecidos, aos interessados, os dados, estudos e 
projetos necessaries a elaborac;ao dos orc;amentos e apresentac;ao das propostas; 

V - os criterios e a relac;ao dos documentos exigidos para a aferic;ao da capacidade 
tecn ica, da idoneidade financeira e da regularidade jurfdica e fiscal; 

VI - as posslveis fontes de receitas alternativas, complementares ou acess6rias, bem 
como as provenientes de projetos associados; 

VII - os direitos e obrigac;oes do Municipio e da concessionaria em relac;ao as alterac;oes e 
expansoes a serem realizadas no futuro, para garantir a continuidade da prestac;ao do servic;o; 

VIII - os criterios de reajuste e revisao ordinaria e extraordinaria da tarifa; 

IX - os criterios, indicadores, formulas e parametres a serem utilizados no julgamento 
tecnico e econ6mico-financeiro da proposta; 

X - a indicac;ao dos bens reverslveis; 
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XI - as caracterfsticas dos bens reversiveis e as condi~6es em que estes serao postos a 
disposi~ao, nos casas em que houver sido extinta a concessao anterior; 

XII - a expressa indica~ao do responsavel pelo onus das desapropria~oes necessarias a 
execu~ao do servi~o ou da obra publica, ou para a institui~ao de servidao administrativa, se o case; 

XIII - a minuta do respective contrato, que contera as clausulas essenciais referidas no 
art. 14 desta Lei Complementar, quando aplicaveis; 

XIV- nos casas de concessao de servi~os publicos precedida da execu~ao de obra publica, 
os dados relatives a obra, dentre os quais os elementos do projeto basico que permitam sua plena 
caracteriza~ao, bem assim as garantias exigidas para essa parte especifica do contrato, adequadas a 
cada caso e limitadas ao valor da obra. 

Art. 13. Considerar-se-a desclassificada a proposta que, para sua viabiliza~ao, necessite 
de vantagens ou subsidies que nao estejam previa mente autorizados em lei e a disposi~ao de todos os 
concorrentes. 

Paragrafo unico. lnclui-se nas vantagens ou subsfdios de que trata este artigo qualquer 
tipo de tratamento tributario diferenciado, ainda que em consequencia da natureza juridica do 
licitante, que comprometa a isonomia fiscal que deve prevalecer entre todos os concorrentes. 

CAPITULO VI 

DO CONTRATO DE CONCESSAO 

Art. 14. Sao clausulas essenciais do contrato de concessao as relativas: 

1 - ao objeto, a area e ao prazo da concessao; 

II - ao modo, forma e condi~6es de presta~ao do servi~o; 

Ill- aos criterios, indicadores, formulas e para metros definidores da qualidade do servi~o; 

IV - ao pre~o do servi~o e aos criterios e procedimentos para o reajuste e a revisao 
ordinaria e extraordinaria das tarifas; 

V - aos direitos, garantias e obriga~oes do Municipio e da concessionaria, inclusive os 
relacionados as previsfveis necessidades de futura altera~ao e expansao do servi~o e consequente 
moderniza~ao, aperfei~oamento e amplia~ao dos equipamentos e das instalac;oes; 

VI - aos direitos e deveres dos usuaries para obtenc;ao e utilizac;ao do servic;o; 
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VII - a forma de fiscalizac;ao das instalac;5es, dos equipamentos, dos metodos e praticas 
de execuc;ao do servic;o, bem como a indicac;ao dos 6rgaos competentes para exerc€Ha; 

VIII - as penalidades contratuais e administrativas a que se sujeita a concessionaria e sua 
forma de aplicac;ao; 

IX - aos cases de extinc;ao da concessao; 

X- aos bens reversfveis; 

XI - aos criterios para o calculo e a forma de pagamento das indenizac;5es devidas a 
concessionaria, quando foro case; 

XII- as condic;5es para prorrogac;ao do contrato; 

XIII -a obrigatoriedade, forma e periodicidade da prestac;ao de contas da concessionaria 
ao Municipio; 

XIV - a exigencia da publicac;ao de demonstrac;5es financeiras peri6dicas da 
concessionaria; e 

XV- ao foro. 

Paragrafo unico. A disciplina dos contratos de concessao como prevista nesta Lei 
Complementar aplicar-se-a, no que couber, aos contratos de permissao, nos termos desta Lei 
Complementar. 

Art. 15. lncumbe a concessionaria a execuc;ao do servic;o concedido, cabendo-lhe 
responder por todos os prejufzos causados ao Municipio, aos usuaries ou a terceiros, sem que a 
fiscalizac;ao exercida pelo 6rgao competente exclua ou atenue essa responsabilidade. 

§ 12 Sem prejufzo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionaria 
podera subcontratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acess6rias ou 
complementares ao servic;o concedido, bem como a implementac;ao de projetos associados, desde que 
as atividades a serem contratadas nao sejam aquelas diretamente ligadas a operac;ao do sistema de 
transporte coletivo colocado a disposic;ao da populac;ao por meio de rotas regulares, objeto do contrato 
de concessao. 

§ 22 Os contratos celebrados entre a concessionaria e os terceiros a que se refere o 
paragrafo anterior reger-se-ao pelo direito privado, nao se estabelecendo qualquer relac;ao jurfdica 
entre os terceiros eo Municipio. 

§ 3• A execw;iio das atividades contratadas com terceiros pressup5e a cump'Jto das 
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Art. 16. A transferencia da concessao ou do controle societario da concessionaria sem 
previa anuencia do Municipio implicara a caducidade da concessao. 

§ 12 Para fins de obten~ao da anuencia de que trata o "caput" deste artigo, o 
pretendente devera: 

I - atender as exigencias de capacidade tecnica, idoneidade financeira e regularidade 
jurldica e fiscal necessarias a assun~ao do servi~o; e 

II - comprometer-se a cumprir todas as clausulas do contrato. 

§ 22 Nas condi~oes estabelecidas no contrato de concessao, o Municipio autorizara a 
assun~ao do controle da concessionaria par seus financiadores para promover sua reestruturac;ao 
financeira e assegurar a continuidade da presta~ao dos servi~os . 

§ 32 Na hip6tese prevista no§ 22 deste artigo, o Municipio exigira dos financiadores que 
atendam as exigencias de regularidade juridica e fiscal, podendo alterar ou dispensar os demais 
requisites previstos no § 12, inciso I deste artigo. 

§ 42 A assunc;ao do controle autorizada na forma do § 22 deste artigo nao alterara as 
obriga~oes da concessionaria e de seus controladores ante o Municipio. 

Art. 17. Nos contratos de financiamento, as concessionarias poderao oferecer em 
garantia os direitos emergentes da concessao, ate o limite que nao comprometa a operacionaliza~ao e 
a continuidade da prestac;ao do servic;o. 

Art. 18. Para garantir contratos de mutua de Iongo prazo, destinados a investimentos 
relacionados aos contratos da concessao de que trata esta Lei Complementar, as concessionarias 
poderao ceder ao mutuante, em carater fiduciario, parcela de seus creditos operacionais futuros, 
observadas as seguintes condic;oes: 

I - o contrato de cessao dos creditos devera ser registrado em Cart6rio de Titulos e 
Documentos para ter eficacia perante terceiros; 

II - sem prejuizo do disposto no inciso I deste artigo, a cessao do credito nao tera eficacia 
em relac;ao ao Municipio senao quando for este formal mente notificado; 

Ill - os creditos futuros cedidos nos termos deste artigo serao constituidos sob a 
titularidade do mutuante, independentemente de qualquer formalidade adicional; 

IV- o mutuante podera indicar instituic;ao f inanceira para efetuar a cobranc;a e receber os 
pagamentos dos creditos cedidos au permitir que a concessionaria o fa~a, na qw e de 
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V - na hip6tese de ter sido indicada institui~ao financeira, conforme previsto no inciso IV 
do "caput" deste artigo, fica a concessionaria obrigada a apresentar a essa os creditos para cobran~a ; 

VI - os pagamentos dos creditos cedidos deverao ser depositados pela concessionaria ou 
pela institui~ao encarregada da cobran~a em conta corrente bancaria vinculada ao contrato de mutuo; 

VII - a institui~ao financeira depositaria devera transferir os valores recebidos ao 
mutuante a medida que as obriga~oes do contrato de mutuo tornarem-se exigiveis; 

VIII - o contrato de cessao dispora sobre a devolu~ao a concessionaria dos recursos 
excedentes, sendo vedada a reten~ao do saldo ap6s o adimplemento integral do contrato. 

Paragrafo unico. Para os fins deste artigo, serao considerados contratos de Iongo prazo 
aqueles cujas obriga~oes tenham prazo medio de vencimento superior a cinco anos. 

CAPITULO VII 

DOS ENCARGOS DO MUNICIPIO 

Art. 19. lncumbe ao Municipio: 

I - regulamentar o servi~o concedido e fiscalizar permanentemente a sua prestac;ao; 

II - aplicar as penalidades regulamentares e contratuais; 

Ill - intervir na presta~ao do servic;o, nos casos e condi~oes previstos em Lei; 

IV - extinguir a concessao, nos cases previstos nesta Lei Complementar, na legisla~ao 
pertinente e na forma prevista no contrato; 

V - homologar reajustes e proceder a revisao das tarifas na forma desta Lei 
Complementar, das normas pertinentes e do contrato; 

VI - cumprir e fazer cumprir as disposic;oes regulamentares do servi~o e as clausulas 
contratuais da concessao; 

VII - zelar pela boa qualidade do servic;o, receber, apurar e solucionar queixas e 
reclamac;5es dos usuaries, que serao cientificados das providencias tomadas; 

VIII - declarar de utilidade publica os bens necessaries a execuc;ao do servi~o ou obra 

publica, promovendo as desapropriac;oes, diretamente ou mediante outorga d:ei~o~~;r a 
concessioniiria, caso em que sera desta a responsabilidade pelas indeniza~5es cabiit ~\rem 
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amortizadas ao Iongo do curse do contrato, revertendo-se referidos bens ao Municipio ao final do prazo 
de concessao, sem que assista a concessionaria qualquer indeniza~ao; 

IX - declarar de necessidade ou utilidade publica, para fins de institui~ao de servidao 
administrativa, os bens necessaries a execu~ao de servi~o ou obra publica, promovendo-a diretamente 
ou mediante outorga de poderes a concessionaria, caso em que sera desta a responsabilidade pelas 
indeniza~oes cab fveis a serem amortizadas ao Iongo do curso do contrato, revertendo-se os direitos ao 
Municipio ao f inal do prazo de concessao, sem que assista a concessionaria qualquer indeniza~ao; 

X - estimular o aumento da qualidade, produtividade, preserva~ao do meio-ambiente e 
conservar;ao; 

XI - incentivar a competitividade; 

XII - estimular a forma~ao de associa~oes de usuaries para defesa de interesses relatives 
ao servi~o; 

XIII - zelar pela finalidade publica do tratamento e prote~ao dos dados pessoais dos 
usuaries. 

Art. 20. No exercicio da fiscaliza~ao, o Municipio tera livre acesso aos dados relatives a 
administra~ao, contabilidade, recursos tecnicos, economicos e financeiros da concessionaria. 

Paragrafo unico. A fiscaliza~ao do servi~o sera feita por intermedio de 6rgao tecn ico do 
Municipio ou por entidade com ele conveniada e, periodicamente, nos moldes a serem previstos em 
norma regulamentar, por comissao composta de representantes do poder concedente, da 
concessionaria e dos usuaries. 

CAPfTULO VIII 

DOS ENCARGOS DA CONCESSIONARIA 

Art. 21. lncumbe a concessionaria: 

I - prestar servi~o adequado, na forma prevista nesta Le i Complementar, nas normas 
tecnicas aplicaveis e no contrato; 

II -manter em dia o inventario e o registro dos bens vinculados a concessao; 

Ill - prestar contas da gestae do servi~o ao Municipio e aos usuaries, nos termos 
definidos no contrato; 

IV - cumprir e fazer cumprir as normas do servi~o 
concessao; 
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V- permitir aos encarregados da fiscaliza~ao livre acesso, em qualquer epoca, as obras, 
aos equipamentos e as instala~oes integrantes do servi~o, bem como a seus registros contabeis; 

VI - promover as desapropria~oes e constituir servidoes autorizadas pelo Municipio, 
conforme previsto no edital e no contrato; 

VII - zelar pela integridade dos bens vinculados a presta~ao do servi~o, bem como segura
los adequadamente; 

VIII - captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessaries a presta!;aO do servi~o. 

Paragrafo unico. As contrata~oes, inclusive de mao-de-obra, feitas pela concessionaria 
serao regidas pelas disposi!;5es de direito privado e pela legisla~ao trabalhista, nao se estabelecendo 
qualquer rela~ao entre os terceiros contratados pela concessionaria eo Municipio. 

CAPfTULO IX 

DAINTERVEN<;AO 

Art. 22. 0 Municipio podera intervir na concessao com o f im de assegurar a adequa~ao 
na presta~ao do servi~o, bem como o tiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e 
legais pertinentes. 

Paragrafo un1co. A interven~ao far-se-a por decreto do Municipio, que contera a 
designa!;aO do interventor, o prazo da interven~ao e os objetivos e limites da medida . 

Art. 23. Declarada a interven~ao, o poder concedente devera, no prazo de 30 (trinta) 
dias, instaurar procedimento administrative para comprovar as causas determinantes da medida e 
apurar responsabilidades, assegurado o direito de ampla defesa. 

Paragrafo unico. 0 procedimento administrative de interven!;aO de que trata o "caput" 
deste artigo devera ser concluido no prazo de 180 (cento e oitenta) dias. 

Art. 24. Cessada a interven!;ao, se nao for extinta a concessao, a Administra~ao do 
servi~o sera devolvida a concessionaria, precedida de presta!;ao de contas pelo interventor, que 
respondera pelos atos praticados durante a sua gestae. 

CAPfTULO X 

DA EXTI N<;AO DA CONCESSAO 

Art. 25. Extingue-se a concessao por: 
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I- advento do termo contratual; 

II - encampa~ao; 

Ill- caducidade; 

IV- rescisao; 

v-anula~ao; 

VI - falencia ou extin~ao da empresa concessionaria e falecimento ou incapacidade do 
t itular, no caso de empresa individual. 

§ lQ Extinta a concessao, retornam ao poder concedente todos os bens reversfveis, 
direitos e privih~gios transferidos a concessionaria conforme previsto no edital e estabelecido no 
contrato. 

§ 2Q Extinta a concessao, havera a imediata assun~ao do servi~o pelo poder concedente, 
procedendo-se aos levantamentos, avalia~5es e liquida~5es necessarias. 

§ 3Q A assun~ao do servi~o autoriza a ocupa~ao das i nstala~5es e a utiliza~ao de todos os 
bens reversiveis pelo poder concedente. 

§ 4Q Nos cases previstos nos incises I e II deste artigo, o poder concedente, antecipando
se a extin~ao da concessao, procedera aos levantamentos e ava lia~5es necessaries a determina~ao dos 
montantes das inden iza~5es que eventualmente possam ser devidas de parte a parte, na forma dos 
arts. 26 e 27 desta Lei Complementar. 

Art. 26. A reversao no advento do termo contratual far-se-a com a indeniza~ao das 
parcelas dos investimentos vinculados a bens reversiveis, ainda nao amortizados ou depreciados, que 
tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do servi~o concedido. 

Art. 27. Considera-se encampa~ao a retomada do servi~o pelo poder concedente 
durante o prazo da concessao, por motive de interesse publico, mediante lei autorizativa especifica. 

Art. 28. A inexecu~ao total ou parcial do contrato acarretara, a criterio do poder 
concedente, a declara~ao de caducidade da concessao ou a aplica~ao das san~5es contratuais, 
respeitadas as d isposi~5es desta Lei Complementar e as normas convencionadas entre as partes. 

§ 1Q A caducidade da concessao podera ser declarada pelo poder concedente quando: 

I - o servi>o estiver sendo prestado de forma inadequada ou deficiente, t::Pr base 
as normas, critOrios, indicadores e pariimetros definidores da qualidade do servi>o; J \ 
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II - a concessionaria descumprir clausulas contratuais ou disposi<;oes legais au 
regula menta res concernentes a concessao; 

Ill - a concessionaria paralisar o servi<;o ou concorrer para tanto, ressalvadas as hip6teses 
decorrentes de caso fortuito ou for<;a maior; 

IV - a concessionaria perder as condi<;oes economicas, tecnicas au operacionais para 
manter a adequada presta<;ao do servi<;o concedido; 

V - a concessionaria nao cumprir as penalidades impostas par infra<;oes, nos devidos 
prazos; 

VI - a concessionaria nao atender a intima<;ao do poder concedente no sentido de 
regularizar a presta<;ao do servi<;o; 

VII- a concessionaria nao atender a intima<;ao do poder concedente para, em 180 {cento 
e oitenta) dias, apresentar a documenta<;ao relativa a regularidade fiscal, no curso da concessao, na 
forma da legisla<;ao aplicavel. 

§ 2Q A declara<;ao da caducidade da concessao devera ser precedida da verifica<;ao da 
inadimplencia da concessionaria em processo administrative, assegurado o direito de ampla defesa. 

§ 3Q Nao sera instaurado processo administrative de inadimplencia antes de 
comunicados a concessionaria, detalhadamente, os descumprimentos contratuais referidos no § lQ 
deste artigo, dando-lhe um prazo para corrigir as falhas e transgressoes apontadas e para o 
enquadramento, nos termos contratuais. 

§ 4Q lnstaurado o processo administrative e comprovada a inadimplencia, a caducidade 
sera declarada por decreto do poder concedente, independentemente de outras providencias legais 
cabiveis e necessarias. 

§ SQ Eventual indeniza<;ao devida na forma desta Lei Complementar e do contrato, 
somente sera paga depois de descontado o valor das multas contratuais e dos danos causados pela 
concessionaria. 

§ 6Q Declarada a caducidade, nao resultara para o poder concedente qualquer especie 
de responsabilidade em rela<;ao aos encargos, onus, obriga<;oes ou compromissos com terceiros ou com 
empregados da concessionaria. 

Art. 29. 0 contrato de concessao podera ser rescindido por iniciativa da concessionaria, 
no caso de descumprimento das normas contratuais pelo poder concedente, mediante a<;ao judicial 
especial mente intentada para esse fim. 
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Paragrafo unico. Na hip6tese prevista no "caput" deste artigo, os servi~os prestados pela 
concessionaria nao poderao ser interrompidos ou paralisados ate a decisao judicial transitada em 
julgado. 

CAPfTULO XI 

DAS DISPOSI<;OES GERAIS 

Art. 30. As regras espedficas do sistema de transporte publico coletivo serao 
regulamentadas por decreta e respectivos editais de licita<;ao. 

Art. 31. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publica<;ao, e regera as 
novas delega<;oes do servi<;o de transporte coletivo do Municipio que sucederao as concessoes 
vigentes, que se encontram atualmente regidas pela Lei Complementar n. 307, de 28 de novembro de 
2006, e assim o permanecerao, ate o advento do termo final dos respectivos contratos, revogadas as 
disposi<;oes em contrario. 

sao Jose dos Campos, 13 de ~2:A

. ·o Ramuth 

uimaraes Junior 
Secreta rio de Mobilidade Urbana 

~. 
J de Mello Correa 

Secretario de ao Admi 1s rativa e 

Melissa Pulice da Costa Mendes 
Secreta ria de Apoio Juridico 

Registrada no Departamento de Apoio Legislative da Secretaria de Apoio Jurfdico, aos 
treze dias domes de mar<;o do a no de dois mile vinte. 
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