
Prefeitura de Sao Jose dos Campos 
- Estado de Sao Paulo -

DECRETO N. 18.392, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019. 

PUBLICADO(A) NO JORNAL 
BOLETIM DO MUNICIPIO 
N°.~~~.S.: deei?.-.~/~;1,~~. 

Dispoe sobre o valor da tarifa especial para o 
servi~o publico de transporte coletivo municipal 
rodoviario de passageiros no Municipio, aos 
domingos. 

0 PREFEITO DE SAO JOSE DOS CAMPOS, no uso das atribui~oes legais que I he sao conferidas 
pelo inciso XII do artigo 21, inciso IX do artigo 93, alfnea "j" do inciso I do artigo 118 e artigo 138, todos 
da Lei Organica do Municipio, de 5 de abril de 1990; 

Considerando a necessidade de facilitar a popula~ao o acesso as areas publicas e de lazer em 

geral especificamente aos domingos; 

Considerando o que consta no Processo Administrative n. 157.356/2019; 

DECRETA: 

Art. 1Q A tarifa especial do Transporte Coletivo Publico Urbano de passageiros no Municipio, 
aplicavel especificamente aos domingos e desde que paga mediante utiliza~ao do cartao eletronico, e 
fixada em R$ 4,00 (quatro reais). 

§ 1Q 0 desconto concedido aos estudantes nao se aplica a tarifa prevista no "caput" deste 

artigo. 
§2Q A tarifa de que trata o "caput" deste artigo nao se aplica ao Vale Transporte. 

Art. 2Q Os valores previstos no art. lQ deste Decreto passam a vigorar a partir da zero hora 

do dia 6 de janeiro de 2020. 

contra rio. 

Art. 3Q Este Decreto entra em vigor na data de sua publica~ao, revogadas as disposi«;oes em 

Silo Jose dos Campos, 20 de deze\ br: ~ 

Felicio Ramuth 
Prefeito 
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Prefeitura de Sao Jose dos Campos 
- Estado de Sao Paulo -

Secreta ria de Apoio Jurldico 

Registrado no Departamento de Apoio Legislative da Secretaria de Apoio Juridico, aos 
vinte dias do mes de dezembro do a no de dois mi l e dezenove. 

Everto eida Figueira 
Departamento de Apoio Legislative 
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